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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BİYOGRAFİSİ 

Başbakan TURGUT ÖZAL, 1927 yılmda Malatya'da doğdu. Bir dev
let bankasında çeşitli görevlerde bulunan babası Sıddık Bey, annesi ilk
okul öğretmeni Hatice Hanım'dır. Babasının memuriyeti dolayısıyla Bi
lecik'in Söğüt ilçesinde başladığı ilk öğnnimi Silifke İlçesinde, Silifke' de 
başladığı ortaokulu Mardin'de, Konya'da başladığ1 liseyi Kayseri'de bi
tirdi. Yüksek öğrenimi ise, İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 1950 yılında An 
kara' da Elektrik İşleri Etüd idaresinde çalışmaya başlayan Turgut ÖZALI> 
iki yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek ve orada elektrik 
enerjisiyle, mühendislik ekonomisi konularında çalışmalar yaptı. Turgut 
ÖZAL yurda döndükten sonra yine aynı idarenin Çenel Direktör Teknik 
Müşaviri oldu. 1958-1959 yıllarında ise zamanın hükümetince kurulan 
Planlama Komisyonunun Sekreteryasını yürüttü. 1960 yılı başında as
kerlik görevi için Yedek Subay Okuluna katılan ÖZAL Milli Savunma 
Bakanlığı ARGE Teşkilatında çalıştı. Y f:-dek Subaylığının geri kalan bö
lümünü de Devlet Planlama Teşkilatında tamamlayan ÖZAL bu arada 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak matematik 
dersleri verdi. 

Turgut ÖZAL, daha sonra yeniden döndüğü Elektrik İşleri Etüd 
İdaresinde Müdür Muavinliği yaptı. 1966 yılında, aynı idarenin ıGenel Mü
dür Vekilliği görevinden ayrılarak Başbakan Özel Teknik Müşaviri olan 
ÖZAL, aynı zamanda Ereğli Demir- Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu 
Üyeliğinde bulundu. Bir yıl sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğına getirilen Turgut ÖZAL, bu arada Para Kredi Başkanlığı, Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu, AET ve RCD Kurulu Başkanlığı yaptı. 

Turgut ÖZAL 1971 yılında Devlet Planlama' Teşkilatındaki görevin
den ayrılarak Dünya Bankasında çalıştı. Bu arada sanayi ve maden 
projeleri konusunda müşavirlik yaptı. Yurda dönen Turgut ÖZAL, uzun 
süre özel teşebbüsde bankacılık, demir- çelik, otomotiv sanayi, tekstil, gı
da, döğme ve döküm alanlarında yöneticilik yaptı, ayrıca bir işveren sen
dikasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

1979 yılı Aralık ayında Başbakanlık Müsteşarlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşar Vıekilliğine tayin edilen Turgut ÖZAL, 12 Eylül sonrası 
kurulan Hükümette de Ekonomik işlerden Sorumlu Başbakan Yardım
cısı olarak görev aldı ve bu görevinden 22 ay sonra ayrıldı. 



TURGUT ÖZAL'IN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ ÜSTLENDİKTEN 
SONRA BASIN MENSUPLARIYLA YAPTIGI İLK GÖRÜŞME 

6/12/1983 

SORU: 

Hükümet listesini yarın Cumhurbaşkanına sunacak mısınız? 

CEVAP: 
·Bazı çalışmalar var. Onları tamamlamak, zaman kaybetmek istemi

yorum. Aslında biliyorsunuz bakanlar ve bazı bakanlıklarda değişiklikler 
var. Bu çalışmalar son safhaya geldi. Bu çalışmaların bu arada tamam
lanması lazım ki, güvenoyu alırken, kabineyi en son şekliyle arzedebil
memiz lazım. 

Bu çalışmalar da herhalde bir iki gün daha sürecek. Ben de bu ara
da diğer çalışmalarımı yapacağım, program çalışmalarını da bir taraftan 
götürüyoruz. Herhalde hükümet kurulur kurulmaz bir haftayı bekleme
den de programı mecliste okuyabiliriz. Şana bir kaç_gÜI! lazım, arkadaş
lar}Xnl-tanırnam lazım. Yarın vereceğimi garanti edemem. Cumartesi mi 
olur, pazar mı olur pazartesine kadar yolu var. 

Bakanlar kurulunu benden başka kimse bilmiyor. Eşim de bilmi
yor. Benim kafamda, ancak net değil onu söyliyeyim. O konuda çok saki
nim. Aynen parti ismi gibi, amiblem gibi, meclis başkanı gibi. Bu liste 
konusunu Cumhurbaşkanınının tasdikinden çıkmadan öğrenemezsiniz. 

Tahmin edersiniz, ona kimse bir şey diyemez. O kadar çok tahmin ya
pıldı ki, hangisi doğru, hangisi yanlış bir şey söyleyemem. 

SORU: 

Görevdeki Milli Savunma, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının yeni 
bakanlar kurulu listesinde yer alacağı söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz? 

ÖZAL: 
Böyle bir şey doğru değil, bizim partimizden olur. 

SORU: 
Cumhurbaşkanı ile dünkü görüşmenizde bakan listesi üzerinde bir 

görüşmeniz oldu mu? 

CEVAP: 
Onu da bakanlar kurulu listesi açıklandığında görürsünüz. Başka 

söyliyecek bir şeyim yok. 
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SORU: 

Kuracağınız ,kabine çalışma kabinesi mi, teşkilat kabinesi mi olacak? 

CEVAP: 

Teşkilat kabinesi diye bir şey düşünülmez. Teşkilat kabinesi deyin
ce neyi kastettiğinizi anlıyorum. Böyle serpiştirdik. Herkesi tatmin ede
cek, teşkilatı tatmin edecek. Ben arkadaşlarımla daima şunu konuştum . 

. Biz millete hizmet vaadinde bulunduk. İyi bir hizmet. Bu hizmeti nasıl 
en iyi şekilde yaparsak, yapabilirsek hatta o yüzden dedim ki, içerden, 
dışardan da ola/bilir. Partimizde bugün milletvekili olmayan, ama çok kıy
metli insanlar olabilir. Onları da'hi listemize koyabiliriz. Çünkü bu bir 
hizmet meselesidir. Tabii onun yanında çalışan arkadaşlarımızı burada, 
211 kişi içerisinde üç dört tane kabine çıkaracak kadro var, onu biliyorum. 
Ben, bazı arkadaşlarımızı yakmen tanımadığımız için şu anda değerlen
dirmemiş olabilirim. Onu da biliyorum. Yalnız şunu da söyliyeyim, 1.cabi
ne üyesi olmak, bugün en zor işlerden birisidr. Çünkü biz bazı bakanlık
ları birleştirince onların başına başlangıçta problem açtık. Bunu kaıbu] 
edelim. Kolay değil, bakanlıkların birleştirilmesi, ama memlekete hizmet 
için bu işlerin başlangıçta yapılması lazım, sonradan da 'yapılmaz. 

SORU: 

Bakanlar kurulu listesini v_erirken bakanlıkları birleştirilmiş şekilde 
mi vereceksiniz? 

CEVAP: 

Hayır efendim. Anayasaya aykırı olmaması için mevcut bakanlar ku
rulu listesi devlet bakansız veya bir devlet bakanlı verilecek. Bu ilk ön
ce tasdik edilecek, sonra benim o söylediğim yeni bakanlıkların kuru
luşuna ait kanun hükmündeki kararnameler. O kararnameler şu anda 
son safhada, gerekli çalışmalar yapılmıştır. Zannediyorum bir iki günlük 
bir çalışması 'var. Bundan sonra o kararnameler sevk edilecek, bu konuda 
köşkle mutabık kalındı. O kararnameden sonra birleştirilen bazı bakan
lıkların bakanları, devlet bakam olacak. 

SORU: 
Bakanlıklar birleştirilirse bağlı genel müdürlüklerin durumu ne 

olacak? 

CEVAP: 
O konuda mevcut umum müdürlüklerin bazıları birleştirilmiş ola

bilir. Bazıları da iki tarafa ilave edilmiştir. O bakımdan bir problem ol
maz. Biz onu daha önce yaptık, 27 Şubat kararnamesiyle. Tabii ki du
rumları farklı bir 'biçim alacak. 
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Biz genel prensip olarak KİT'ler konusunda, bakanlıklara bağlı 
KİT'ler, esas hizmet bakanlıklarına bağlı KİT'leri kastediyorum. Ya o 
bakanlığın eli ayağı durumunda olan KİT'ler olması lazım, fonksiyonla
rını o ilgili kuruluş eliyle yapmak lazım. Misal olarak verirsem Enerji 
Bakanlığı'nda Türkiye Elektrik Kurumu 'bugünkü fonksiyonu orayla ya· 
pılıyor. Monopol kuruluş aynı zamanda o monopol kuruluşlar ya da o 
bakanlığın hizmetini götüren kuruluşlar halinde bakanlığa bağlı kalıyor. 
Monopol olmak kaydıyla. Başka bir kuruluş yok yani. 

Bunun muadili özel kuruluşlarda da var. Bir rekabet sistemine göre 
ise ,onu bakanlık bünyesine çıkarmamız lazım ki, bakanlık politikası 
sağlam yürüsün. Düşünce tarzı budur. 

SORU: 
Bakan olacak zevat da Cumhurbaşkanının onayından sonra mı ba

kan olduğunu öğrenecek? 

CEVAP: 
Rica ettim arkadaşlarıma, yani dedim ki bizde görev verilir. Bir nevi 

herkes bakanlık peşinde değildir. Kime görev verilirse itiraz etmeyecek 
kabul edecektir. 

Dışarıdan \bakan olabilecek arkadaşlarım için durum farklıdır. Dı
şardan olursa konuşmak lazım. Çok dışardan olursa. Ama içimizden olur
sa konuşmaya lüzum yok 

SORU: 

Dışarıdan atanacak bakan Anavatan Partisi kökenli mi olacak? 

CEVAP: 
Evet Anavatan'ın içine girecek. Üye olmamışsa, üye yapacağız. 

- SORU: 

Bakanlar kurulu listesi teknisyen ağırlıklı mı olacak? 

CEVAP: 

Bakanlar kumluna dışardan gelirse teknisyen. oluyor. İçerden gelir· 
se, parti mebuslarından gelirse siyasi ağırlıklı mı oluyor? Öyle mi düşü~ 
.ı.1üyorsunuz? Bu konuda yazılan yazıyı niçin yazmışlar bilemiyorum. Hal
buki bizim milletvekfü kadrolarımızın içinde epey teknisyen var. 

SORU: 

Bakan olabilecek kişilerin vasıflarından söz edildi mi? 

CEVAP: 

Kişilerin vasıflan konuşulmadı. Biz bu prensibi de daha evvel seçim 
beyannamemizde ortaya koymuşuz. Klasik bakanlıklarımızda bunlar, 
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klasik hizmet bakanlıklarıdır. İşte Adalet, İçişl~ri, Dışişleri, Milli 'savun
ma. Bunlarda bir değişiklik düşünmüyoruz dedik, ondan sonra hizmet 
bab.nlıkları, yatırımcı bakanlıklar var. Bunlarda iyi bir ahenkleme yap
mak istiyoruz. Buralar, hizmeti daha randımanlı hale getirmelidir ve 
daha güçlü bakanlık haline getidlmelidir. Zaten birleşince büyüyor ba
kanlıklar, güçlü bakanlık haline geliyor. Bir farklılık yaptık ki bugünkü 
anayasamıza da uygun. Başbakanlık bir plan, program, politika ortaya 
koyar . . 

Başbakanlık, o politikayı yönlendiren, istikametini veren ve kont
rol eden bir yerdir. Bu politika gidiyor mu gitmiyor mu diye koor.dine 
eden bir nevi devlet bakanları da bu konuda Başbakan'a yardım . eden 
kurmayı diyebiliriz. Onları fonksiyonu ile Başbakan adına bazı önemli 
konuları takip eden bakanlar olarak düşünüyoruz. Yani onlar bir nevi 
etüd, plan, program, icraatı takip etmek, yönlendirme ve muayyen konular
da başbakana şunu şöyle yapmamız lazım diye rapor verip ondan sonra 
oturup o kararları almakla yükümlüdür. İcra bakanlıkları güçleniyor. Biz 
oralarda ve diğer bakanlıklarda meclis grubu ile de çok yakından bir 
ilişki kurmak istiyoruz. Hatta dedik ki, bir iki arkadaşımızı seçin, çünkü 
şunu gördük biz geçtiğimiz devrelerde. Bir kanun tasarısı hazırlanıyor, 
meclis grubunun bundan haberi yok. Bürokrasi hazırlıyor, bakanlar im
zalıyor. Ondan sonra ters kararlar verilebiliyor parti politikasının dışın
da. Biz biı konularda başlangıçta işbirliği yapmayı, komisyonlarla ba
kanların ilişkilerini daha iyi kurmayı, yani bir ahenk içeris~nde çalışmayı 
arzu ediyoruz. Buna kadromuz müsait. Genç dinamik bir kadromuz var 
dikkat edersyniz. Bana hepsi geldi işsisiz dediler, şu devrede herkesi bir
den bire çalıştıramayız. Evinizi arayın, yerleşmeye çalışın, ama o zihni
yeti görüyorum iş yapmaya alışmışlar. Onları biz de boş bırakmamamız 
lazım. Bu ilişkiyi kurarak memleketin daha iyi bir hizmete sahip olması 
yöntemlerini kurmamız lazım. 

Bir üçüncü nokta da, parti merkez teşkilatımız, parti il teşkilaiımız. 
Burası da bize vatandaştan haber getirecek. Bunu, hakikaten doğru haber 
getiren bir mekanizma haline getirmemiz lazım. Çünkü demokratik ida
relerin en çok haber alma kaynaklarıdır. Acaba bir iş kötü mü .. gidiyor, 
iyi mi gidiyor? Vatandaşın şikayeti nedir? bunun nesi doğru, nesi doğru 
değildir? demokratik olmayan idarelerde ancak etkili şahıslar siz~ gelir. 
Demokratik idarelerde, o etkiyi genel şikayetler haline döndt.ı:r.meniz la
zım; genel şikayefü~rin ne olduğunu anlamanız lazım. o da ancak. iyi bir 
parti teşkilatıyla mümkün olur. 
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SORU: 
Basının tutumundan memnun musunuz? . . 

CEVAP: 
Türkiye' de basın, geçtiğimiz 30 senede çok inkişaf etti. Bugün gaze

telerden herkes çok şey öğreniyor. Takip ettiğimiz zaman şikayetler gö
züküyor. Ama bunlar bir iktidarın haberalma kaynaklarıdır. Şikayetlerin 
nerede olduğunu. Şimdi enflasyonu biz söylemeye başladık, aynı zaman
larda bütün basında da zam haberleri vardı. Demek ki bunlar birbirle
riyle çok yakın ilişkidedir. Yani doğru haberler olduğu da o şekilde anla
şılyor. Basından memnunuz, memnun olmaya da mecburuz. 

SORU: 
Listeyi daha önceden açıklasanız ve basında tartışma konusu yapıl

mış olsa size daha kolaylı~ sa_ğlamaz mı? 

CEVAP: 
Kimsenin etkisi olmamasına rağmen sizin de isminiz yazılsa, şu ba

kan olacak diye insanın içinde hafif bir şey olur. Bunu bu kadar açık 
ortaya koyduğumuz zaman kırılmalar oluyor. Ben aç.ık söyledim, bu konu 
bize verilmiş bir yetkidir. Ben bunu kullanacağım. Hatası sevabı bana ait
tir. Bunu yaparken arkadaşlarından ricam, biz vazife vereceğiz, siz kabul 
edeceksiniz. O kadar. Bu anlayışı gösterin razımısınız diyorum, hepsi 
razıyız diyorlar. 

SORU: 

Dolar sürekli yükseliyor. Türk parasının değerinin yükselmesi için 
nasıl önlem alacaksınız? 

CEVAP: 

Türk parasının değer kazanmasının tek yolu, değerinin korunması
nın tek yolu, enflasyonu aşağıya çekmektir. Enflasyonun son aylardaki 
durumundan endişe ediyorum. Hakiki rakkamlar çıksın, göreceğiz. Ekim, 
Kasım, Aralık üç ay. Bu üç ayın ortalaması yüzde 40'ın üzerinde gibi gö
züküyor. Belki yüzde SO'dir. Üç ayın yıllığa yansıması genel yıllık yüzde 
36 ya da yüzde 40 olarak gözüküyor. 

SORU: 

Bakanlık çalışmaları konusunda durum nedir? 

CEVAP: 

18 ya da 19 bakanlığın kanun tasarısı, kolay mı bu? Bazıları hazırla
nıyor. Biz bu devreyi boş geçirmek istemiyoruz, geçirmedik de zaten. 
Çok çalışma yapıldı. 



SORU: 

Basında yer alan vergi iadesi konusunda açıklama yapar mısınız? 

CEVAP: 

Onu ileriye bırakalım. Bu teknik mesele çünkü, pratik olması lazım. 
Pratik, fayda getiren bir şey olması lazım. Onu çalışan arkadaşlarımız 
var. Onun zaten kanunla yapılması lazım. O vakit bir açıklama yaparız. 
Ben şimdi yaparsam yanlış bir şey yaparız. 

SORU: 

Köprünün satışı için kanun tasarısı hazırlandı mı? 

CEVAP: 

Köprü satışı değil, bu ,gelirinin satışı olacak. Mühim olan tasarrufu 
harekete geçirmektir. Milletten ibir şey kaçırmıyoruz. Her şey milletin ma
lı. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN TARAFINDAN . 
HÜKÜMETİ KURMA · GÖREVİNİN VERİLMESİNİ TAKİBEN 
BASIN MENSUPLARİNA YAPILAN AÇIKLAMA VE SORULAN 

SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

. 7/12/1984 

Bugün, 7 Ar~lık 1983 ıgünü sayın Cumhurbaşkanımızdan hükümetin 
kurma görevini almış bulunuyorum. Bu görevi yapmadan evvel, yetkili 
kurullarımızla danışma, görüşme toplantısı yapacağım. Ümit ederim ki, 
kısa bir zamanda bakanlar kurulu listesini Sayın Cumhurbaşkanımıza 
takdim etme imkanına kavuşacağım. Memleketimizin önünde ciddi me
seleler vardır. Bu meselelerin çözümlenmesi için vazife almayı da seçim 
propagandasında açık açık söyledik. O devreden !beri netice itibariyle ar
kadaşlarımız, teşkilatımız, milletimizin yardımlarıyla, bugünkü noktaya 
gelmiş bulunuyoruz. Bu önümüzdeki güç görevde milletimizin desteğini, 
sizlerin desteğini ve Allahın yardımını ümit ediyoruz. Size söyleyecek 
son şey Allah yardımcımız olsun. 

SORU: 
Bakanlar kurulu listesini ne zaman Sayın Cumhuı:fuaşkanına suna

caksınız? 

CEVAP: 
Şu anda kesin birşey söylemeyeyim, ama kısa zamanda yapmaya 

çalışacağım. Tabii kurullanrri var. Merkez karar yönetim kurulu öğle
den sonra parti grubumuzla bir ön görüşme yapacağım. Bu arada bazı 
temaslarım olur. Ümit ederim ki, kısa zamanda yapanın. Tabii, bu bir 
programdır. Esas bizim üzerinde durduğumuz konu bakanlar kurulu tas
dik edildikten sonra bir hafta içerisinde mecliste programın okunmasını 
sağlamaktır. Ondan iki gün sonra da güven oyunun alınmasıdır. Ona 
göre de bir programlamayı şimdiden yavaş yavaş yapacağız. 

SORU: 

Bakanlıkların sayısının azaltılacağı söylenmektedir. Bu konudaki 
görüşleriniz nedir? 

CEVAP: 

Bakanlık sayısı azaltılıyor. Tam bizim seçim beyannamemizdeki gibi 
değil. Biraz ondan fazla oluyor. Şu anda rakam vermek istemiyorum. 
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Ama tahminimiz 20-21 civarında. Bunun içersinde 6-7 devlet bakanlığı 
olacak. Dışardan bakan olur da olmayaıbilir de, o konuda daha kesin bir 
görüşümüz yok. 

SORU: 

Bir siyasinin ulaşalbileceği en önemli görevlerden ,birine ulaşmış , bu
lunuyorsunuz. Duygularınızı öğrenebilirmiyiz? 

CEVAP: 

Bana bunu birisi daha sormuştu daha evvel. Hatta şöyle sordular, 
dediler ki «bir ufak memur çocuğunun, bir öğretmen anneden, bir memur 
babadan doğmuş bir kimsenin bu noktaya ulaşmasından ne duyuyorsu
nuz?» ben de dedim ki, Türkiye'de yeni değil ki bu, Osmanlı Devrinde 
de köyden gelmiş adamların Başbakan olduğu, Sadrazam olduğu çok gö
rülmüş, hatta din değiıştirenlerin, devşirme olarak gelenlerin dahi Baş
bakan oldukları, sadrazam oldukları görülmüş. Bizim cemiyetimizde çok 
yeni bir hadise değil. Onun için saşırmadım. 

SORU: 

Memleketin sorunlarını çözmek için ilk aşamada bir tarih var mı? 
Örneğin 100 gün içinde çözmeyi planladığınız ·bir şey var mı? 

CEVAP: 

Genel olarak bizim meselelere bakış açımız biraz farklıdır. Biz bir 
genel program koyuyoruz. Bu beş senelik bir programdır. Seçim beyan
namemizde de bundan açık surette baıhsettik. Altı önemli nokta üzerinde 
hassasiyetle duracağız dedik. Tabii yüzlerce mesele var. Ama altı önemH 
konu var. Bu konular üzerinde ağırlıkla duracağız dedik. Bunlar için 
şu zaman, bu zaman söylemiyorum. Ama epey probİemimiz oldugunu da 
ifade ederim. Kolay değil. Bunları, hükümet programı meydana çıkıp, 
mecliste görüşüldükten sonra gerek o safhada, gerekse ondan sonra ya
pacağımız bir basın toplantısında açıklama durumunda olacağım. Biz 
devamlı çalışma .'.halindeyiz. 

SORU: 

Bu aşamada ortadireğe bir mesajınız olacak mı? 

CEVAP: 

Biz orta direk partisiyiz. Ben onu ifade edeyim yalnız. İsmimiz 
böyle. Önümüzde vaadimiz canla başla çalışmaktır. 

SORU: 

1984 .bütçesinde değişiklik yapılacak mı?- , . 
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CEVAP: 

Onu da bütçeye arkadaşlarımız iyice baktıktan sonra söyleyebilirım. 
Eğer bir değişiklik icap ediyorsa yani ek birşey yapmak veya çıkarma, 
masrafı kısma veya artırma. Bunları da hazırlayıp parlamentoya getire
ceğiz. Şu anda herhangi bir kesin birşeyimiz yoktur. Tabii bazı bilgileri 
bakanlar kurulu teşkil ettikten sonra, ancak alabiliriz. 

SORU: 

1984 yılı içinde memur katsayısı veya yakacak yardımı artırılacak 
mı? 

CEVAP: 
Biz ortadireği gözetiriz; 
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BAKANLAR KURULU LİSTESİNİN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN'E SUNULMASINDAN SONRA .YAPILAN AÇIKLAMA 

12/12/1983 

Sayın basın mensupları, Anayasanın 109. maddesi gereğince bakan
lar kurulu listesini verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız listeyi tetkik edi
yorlar. Muhtemelen liste yarın açıklanacak. Muhtemelen diyorum. Çünkü 
Anayasamıza göre atamayı Sayın Cumhuııbaşkanı yapmaktadır. Sizlere 
daha evvel de söylemiştim. Cumhurbaşkanı'ndan tasdikten çıkmadan, lis
teyi ilan etmem mümkün değil diye. İnşallah yarın sabah listeyi ilan et
memiz mümkün olur. 
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YENİ HÜKÜMETİN GÖREVE BAŞLAMASI NEDENİYLE 
ANITKABİRE YAPILAN ZİYARETTE ÖZEL DEFfERE YAZILAN 

YAZI 

13/12/1983 

«Aziz Atam; 

Temellerini atarak kurduğun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 4S'ncJ 
hükümeti olarak bugün göreve başlamış bulunuyoruz. 

İlelebet payidar kalacak Devletimizi, işaret buyurduğun manada ko
rumak ve yüceltmek; aziz milletimizi muasır medeniyet seviyesine eriş· 
tirmek, emaneti devraldığımız bugün de, en büyük hedefimiz ve ideali-
m~ili~ · · 

Bakanlar Kurulu'nu teşkil eden bütün arkadaşlarımın his ve heyeca· 
nına tercüman olarak milletlerarası medeniyet yarışında geri kalmamızın 
meşru ve makul bir sebebi olamayacağı ve aziz milletimizin gelişmişliğin 
zirvesinde yer almaya layık olduğu inanç ve kanaatimizi ifade etmeyi 
görev sayarım. 

Bakanlar Kumlu'nun üyeleri olarak huzurunda, Aziz Milletimizin 
bize tevdi buyurduğu emaneti yüceltip geliştirerek, bizden sonra gelecek
lere alnımızın akıyla teslim etmenin en samimi temennimiz olduğunu bil· 
hassa belirtmek isterim.» 
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BAŞBAKAN ÖZAL'IN ·BAZI BAKANLIKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
İLE OLUŞTURULAN YENİ BAKANLAR KURULU LİSTESİNİ 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN'E SUNDUKTAN 
SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

VE SORULARA VERDİGİ CEVAPLAR 

14/12/1983 

SORU: 

Bakanlar kumltinda neler görüşüldü? 

CEVAP: 
Organize oluyoruz. Bakanlar kurulunda onu konuştuk. 

SORU: 

Yeni bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanına ne zaman suna 
caksınız? 

CEVAP: 
Verdim. Bugün verdim. Yerleri değişenler «bakımından yeniden atan

ma olacak. Onu Cumhurbaşkanımıza verdim. 

SORU .: 
İncirlik Hava Üssünün, Amerika Birleşik Devletleri birliklerine ter

minal kolaylığı sağlamak amacıyla açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP: 
İncirlik konusunu şimdi sormayın. Daha incelemedim. İncirlik'te 

bir ıbanş gücü konusu var. Bir barış gücüne, o da silahlarla ilgili değil, 
sadec~ sıhhi ve diğer malzeme konusunda yapılan bir yardımdır o kadar. 

SORU: 

Yardım konusunun meclise götürülmesi sözkonusumudur? 

CEVAP: 

İsterlerse izah verebiliriz. 
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F-16 UÇAK PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN AÇIKLAMA 

14/12/1983 

SORU: 

F - 16 Uçak Projesi ile ilgili olarak bir açıklama yapar mısınız? 

CEVAP: 

· F.16 savaş uçaklarının alımına ilişkin anlaşmanın kabul mektubu, 
yapılan müzakerelerden sonra 9 Aralık'ta, Milli Savunma Bakanı Sayın 
Bayülken tarafından Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmiştir. Hü
kümetlerarası bir imza sözkonusu değildir. Yapılan müzakerelerden son
ra mektuplar «letter of acceptance» diye tabir edilen şekliyle yollanmış, 
anlaşma 'bu mektupla imzalanmıştır. · 
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TERCÜMAN GAZETESİNE VERİLEN ÖZEL BEYANAT 

14 Aralık 1983 

«Canla başla çalışıp taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bizim en 
büyük taahhütümüz muhtelif defalar ifade ettiğim gi'bi kararlı bir şe
kilde çalışmak ve orta direği güçlendirmektir». 

Hükümet politikasının temelinde «Orta direğin güçlendirilmesi bu
lunmaktadır. 

«Zaten bir memlekette işlerin iyi gitmesi de, insanların yüzünün gül
mesi de bu büyük kitleyi memnun edebilecek, bu kitlenin durumunu dü
zeltebi'lecek politikaların kararlılıkla, cesaretle uygulanması ile olur. Biz, 
hedefimize kararlı bir şekilde cesaretle yürüyecek, orta direği güçlendi
receğiz.» 

«Vatandaşlarımız iyiyi ve doğruyu yapan idarelerin yanında olmuş
tur. Biz de, iyiyi ve doğruyu yaptığımız müddetçe vatandaşlarımızı yanı
mızda göreceğiz. Hükumet olarak vatandaşlarımıza iyiyi ve doğruyu yap
tığımızı hissettireceğiz. Vatandaşlarımıza sabırlı olsunlar ıelemek istiyo
rum, ama biz vatandaşlarımızın meselelere sadece kendi açılarından bak
madıklarını, meselelere genel memleket açısından da baktıklarını biliyo
ruz. Uygulaya~ağımız politika yavaş yavaş semeresini verecektir. Bu bir 
zaman meselesidir. Bunu vatandaşımızın takdir ettiğini zannediyorum. 
Çünkü bu geçmiş dönemlerde de böyle olmuştur. Bu sefer eskisine göre 
bizjm bazı kolaylıklarımız var, bazı zorluklarımız da var. Yani iki taraf
ta da, (eksi) tarafından da (artı) tarafından da bazı durumlarımız var. 

Ben vatandaşlarımızın metanetli, cesaretli olduğunu biliyorum. 
Bizım vatandaşımız kendisine hizmet edenleri iyi tanır, o bakımdan gü
vencemiz tamdır. Bizim vatandaşlarımız zor günlerin insanıdır. Biz bu
nu gördük, geçirdiğimiz tecrübeler bize bunu gösterdi. 

Biz taahhütlerimizi yerine getirirken, yani orta direği güçlendirmek 
için çalışırken belki önümüze bazı engeller çıkacaktır. Hatta vatandaşı
mızı (tesirli çevreler) diyeceğim çevreler, saptırmak için gayret sarfede
ceklerdir. Ama biz hedefimizi şaşırmayacak, Allah'ın izniyle elimizden 
geldiği kadar, doğru yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. 

Çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımıza güveneceğiz, onlara gü
veniyoruz.» 
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İSTANBUL UMUM SİGORTA'NIN KURULUŞUNUN 90. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE GÖNDERİLEN MESAJ 

15 Aralık 1983 

«Bu sektör geliştirildiğinde, ekonomik kalkınmamızın ihtiyacı olan 
fonların bir kısmını yaratabileceği gibi, halkımızın ve iş hayatımızın bek
lenmedik tehlikelere karşı korunmasını sağlayabilecektir. 

Önümüzdeki dönemde Türk sigorta sektörünün, ülkemiz menfaat
leri ve Batı dünyası düzeyinde müessir olabilmesi için gerekli çalışmalar 
ve düzenlemeler yapılacaktır.» 
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TERCÜMAN GAZETESİNE VERİLEN ÖZEL BEYANAT 

15 Aralık 1983 

«Biz süratle çözümü gereken meselelerin neler olduğunu daha önce
leri de biliyor ve söylüyorduk. Bugün, idareden bu meseleler hakkında 
!biraz daha fazla bilgi aldık. Bu bilgilerin ışığı altında yeniden bir değer
lendirme yapıyoruz. 

Özellikle 1984 yılına girerken ekonomik meselelerin kolaylaşmadı
ğını, biraz daha ağırlaştığını ifade etmek isterim. 

1984 yılında enflasyon önemli bir işaret olarak görülüyor. ilk defa 
bu yıl enflasyon, tahminlerin de üzerinde bir artış göstermiştir. Hatta 
bir bakıma son aylardaki artış daha da tehlikeli olmuştur. 1984'e bu 
hızla gireceğiz. Onun için 1984' de enflasyon hızını daha önce belirlenen 
yüzde 25'1ik noktada tutabilmek başarı olacaktır. Ben enflasyon hızının 
bu noktada tutulmasının çok zor olacağını tahmin ediyorum. Elimizdeki 
doneleri inceliyoruz, ala!bileceğimiz her türlü tedbiri alacağız. 

İkinci önemli nokta ihracat meselesidir. İhracattaki gelişmenin iyi
ce yavaşladığını müşahede etmiş bulunuyoruz. Bunun sebepleri üzerinde 
de duruyoruz. Ona göre tedbirler düşünüp ortaya koyacağız. 

Tabii bunların yanında, milli gelindeki artış meselesi. vardır. O ko
nuda da belirli bir yavaşlama meydana gelmiştir. Bu üç meseleyi çözme
ye mecburuz. Yani enflasyonu aşağıya çekmeye, ihracatın yavaşlayan tem~ 
posunu hızlandırmaya, milli gelirdeki artışı yeniden başlatmaya mecbu
ruz.» 

«Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilere göre, bütçede de problemimi
zin olduğu anlaşılıyor. Bu problemler:i yeni bilgilerin ışığı altında açık
lamamız ileride mümkün olacaktır. Ama şu anda bütçenin özellikle ge
lir bakımından sıkıntıları olduğu görülüyor.» 

Önümüzdeki beş yıllık dönemde, daha önce seçim bcyannamesin
ıde açıklanan, huzur ve güvenin temini, çiftçi, işçi, esnafın meydana ge
tirdiği orta direğin güçlendirilmesi, işsizlik meselesinin haİledilmesi, 

başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin 
geliştirilmesi ve bürokrasi gibi 6 önemli meselenin halli için uğraşacağız. 
«Bunların hiçbirisinin diğerinden önceliği yoktur». 
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«Ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın can ve mal emniyeti
nin sağlanması devletin ilk ve asli görevidir. Bu görev yerine getirilme
den devletin varlığından bahsedilemez. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siy;;ı.si, 

iktisadi ve sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulanmasına birbi
riyle ahenkli ve dengeli yürütülmesine bağlıdır. Huzur ve güvenin bedeli 
demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden vazgeçmek değil

dir». 
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FİYAT ARTIŞLARI KONUSUNDA BASIN MENSUPLARINA 
YAPILAN AÇIKLAMA 

16/12/1984 

SORU: 

Son fiyat artışları karşısında hükümetin ilk alacağı tedbir nedir? 

CEVAP: 

Doğru olan neyse onu yapacağız. Hazırlıklarımız hükümet program1 
üzerinde gidiyor . . Bu konulara ağırlık veriyoruz. Yakında güvenoyu al
dıktan sonra, icraatımızı kademe kademe görürsünüz. 

SORU: 

Ortadireğe yılbaşında müjdeniz nedir? 

CEVAP: 
Durun bakalım, hemen müjdeler vermeyelim. Ortadirek için alaca

ğımız önlemleri hükümet programında göreceksiniz . 
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19 ARALIK 1983 T.B.M.M.'de OKUNAN 

HÜKÜMET PROGRAMI 

Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin _Sayın Üyeleri, 

Büyük Türk Milletinin iradesini temsil eden Yüce Meclisi, Bakanlar 
Kurulu ve şaıhsım adına saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Cumhur.başkanı, hükümeti kurma görevini 7 Aralık 1983 günü 
şahsıma tevdi ettiler. Hazırladığım hükümet listesi kabul buyurulunca 
13 Aralık 1983 günü 45. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teşekkül etti. 
Anayasa'nın 110. maddesine göre, hükümet programımızı Yüksek Hey' 
etinize sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum . 

Muhterem Milletvekilleri, 

6 Kasım 1983 seçimleri ile Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. 
Bir defa daha milli inı.denin tecellisi neticesinde teşkil olunan Yüce Mec
lisimizin milli tarihimizde alacağı yer her bakımdan çok mühim olacak
tır. Türkiye_ Cumhuriyeti'nin 60. yılını idrak ettiğimiz 1983 yılı, inşallah 
Aziz Milletimizin yepyeni bir kalkınma ve ilerleme hamlesinin başlangıcı 
olarak anılacaktır. 

6 Kasım seçimlerinde Yüce Türk Milleti o yanılmaz sağduyusu ile 
demokratik nizama olan inancını ve sahipliğini en güzel şekilde ortaya 
koymuştur. 

Büyük Önder Atatürk'ün «hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir» 
düsturu, değerinden bir nebze kaybetmeksizin gönüllerimizde yaşamaya 
devam etmektedir. Bu vesile ile, Başkomutan At_atürk'ün çizdiği yoldan 
ayrılmayarak millet iradesinin gerçekleşmesini sağlıyan ve demokrasiye 
bağlılığını bütün dünyaya bir defa daha ispat eden Türk Silahlı Kuvvet
leri'ne huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 

12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Türk Devletinin otoritesi zedelenmiş 
ve varlığı ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. Anarşi, terör ve .bölücülük 



hareketleri, memleketi bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Milli birlik ve 
bütünlüğümüzü sağlamak üzere geçici olarak Devlet yönetimini üstlenen 
Milli Güvenlik Konseyi, kısa zamanda huzur, güven ve asayişi temin et
miş, gösterdiği iyi niyetli ve başarılı çalışmalarla Milletimizi ve Devleti
miz tehlikelerden kurtarmıştır. 7 Kasım 1982 ·tarihinde Milletin büyük 
bir çoğunlukla kabul ettiği yeni Anayasa 1Je. 6 Kasım Seçimlerine kadar 
uzanan demokrasi yolunun açılması da, yine hu iyi niyetli çalışmaların 
bir neticesidir. 

Değerli Üyeler, 

Anavatan Partisi olarak Aziz Milletimizin teveccühü ile çoğunluk ik
ti~an olmaya hak kazandık. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Bütün gü
cümüzle bu teveccühe layık olmaya çalışacağız. 

Millet iradesi ile devlet idaresi, hükümetimiz süresince elele vere
cektir. 

Yalnız Anavatan Partisi'nin değil, !bütün milletimizin hükümeti olma 
şuuru ile görevimizi yapacağız. Kendi partimizin desteğine olduğu ka
dar, hükümet dışındaki partilerin de yardımlarına, ikazlarına ve tenkid
lerine değer vereceğiz. Ciddiyet, müsamaha ve tenkide tahammül.. mu
halefetle olan münasebetlerimizde başlıca stratejimiz olacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Hükümetimizin takip edeceği temel ilkeleri ve hedefleri sıralama
dan önce, göreve başladığımız Aralık 1983 Türkiye'sinin Genel Durumu'nu 
ve meselelerini ana hatları ile tesbit etmek istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Aralık günü Parlamentoda yaptıkları 
konuşmalarında; 

«Milletvekillerini bekleyen birçok sorunların başında, anarşi ve te
rörle mücadele, ekonomik sıkıntılar ve çıkarılması gereken kanunlar 
gelmektedir» buyurmuşlardır. 

Sayın Üyeler, 

Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi çetin meseleler beklemektedir. 

12 Eylül yıönetimi sayesinde anarşi ve terörle mücadelede büyük 
merhaleler katedilmiş, anarşi ve terör sindirilmiş ve sokaklar tekrar · yü
rünebilecek hale gelmiştir. Ancak bu konudaki bütün iyi niyetli gayret
lere rağmen henüz anarşinin kökü kazınamamıştır. Kışkırtıcı mihraklar 
ve elebaşların bir kısmı yeraltına sinmiş ve tekrar meydana çıkrriak için 
fırsat kollamaktadırlar. 
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1974'den ıbaşlıy~rak 12 Eylül 1980'e kadar anarşik ol~yların gelişi
mini tetkik ettiğimizde, bu. dönemde anarşinin çığ. gibi büyüdüğünü gö
diyoruz. Son üç yıllık dönemde anarşik olaylar süratlc gerilemiş; olay, 
ölü ve yaralı sayıları bakımından yapılan değerlendirmelere göre 1975 
yılındaki göstergelere kadar düşürülmüştür. 

12 Eylül' den sonra anarşi ile mücadele konusunda gösterilen bu 
başarının devam ettirilerek anarşinin ortadan kaıdırılmasına çalışacağız. 

Muhalefetiyle, iktidarıyla, yasama ve yargı organlarıyla, eğitim sis· 
temiyle, basınıyla, sendikalarıyla, radyosu ve televizyonu ile bütün me~
ru güçler, bu konuda elele vermelidir. 

Memleketin ihtiyaç duyduğu k1öklü bir huzur ve güven ortamının 
ancak bu şekilde yerleşeceğine inanıyoruz. 

Milli birlik ve dayanışmanın sarsıntı geçirdiği, anarşi ve terörün kol 
gezdiği günler artık geride kalmıştır. Milletimizin o acı günleri tekrar 
yaşamaya tahammülü yoktur. 

Demokrasinin Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline geti
dlmesi için önümüzdeki beş yıl çok önemli bir fırsattır. Hükümet olarak, 
Yüce Meclisimizin de yardımlarıyla bu fır~atı en iyi şekilde kullanmaya 
kararlıyız. · 

Sayın Milletvekilleri, 

Türkiye'nin meselelerinde, milli birlik, asayiş ve huzurun teminin
den sonra ikinci sırayı iktisadi ve sosyal meseleler almaktadır. Anarşi
nin nüksetmemesi için en önemli şartlardan birisi de, ekonominin düzgün 
ve devamlı iyileşerek götürülmesi meoburiyetidir. 

1950 yılından itibaren Türkiye ekonomisinde dikkate değer geliş
meler kaydedilmiştir. Zaman zaman ortaya çıkan ve kısa süren ekono
mik krizlere rağmen alınan sonuçlar ümit vericidir. Nitekim, 1963 - 1976 
döneminde ortalama % 6,5 olarak gerçekleşen gayri safi milli hasıla ar
tış hızı, dünyada örnekleri nadir görülen kalkınma hızla,n arasında sa
yılmaktadır. 

1973 yılı sonlarında başlayan petrol fiyatlarındaki artışlar dünya
da olduğu kadar Türkiye' de de yıldan yıla süratle büyüyen ekonomik bu
nalımın önemli sebeplerinden birini teşkil etmiştir. Petrol faturası ile bir
likte ithal edilen sınai mallar fiyatındaki artışlar, dış ödemeler bilanço
sunu ve enflasyonu işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Ancak bütün 
bu olumsuz gelişmeleri sadece dış etkenlere bağlamak hatalıdır. Sonuç
ları önceden görülebilen n;ıu!htemel ekonomik bunal~ma karşı .çeşi~li koa-
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lisyon hükümetleri zamanında kararlı ve etkin tedbirler alınamamış, bö
lük pörçük alınan tedbirler ise problemi daha da büyütmekten öteye 
götürememiştir. 

1977 yılında kendini iyice hissettirmeye !başlayan ve 1979 yılında 
had safhaya gelen ekonomik kriz, ülkemizde enflasyonu, karaborsayı, 
yoklukları daha önceki dönemler ile kıyas edilemiyecek boyutlara ulaş
tırmıştır. Dış ödemeler dengesi tamamiyle çıkmaza girmiş, milli gelir ilk 
defa gerilemiş; petrol, tüpgaz, yemeklik yağ, ampul gibi acil ihtiyaç mad
delerinin temininde acze düşülmüştür. Çift fiyatların teşekkülü haksız 
kazançlara yol açmış, Merkez Bankası en küçük transferleri bile yapamaz 
hale gelmiştir. Yakıtsızlık yüzünden 1979 -1980 kış aylarında zor günler 
yaşanmıştır. Bütün bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla 24 Ocak 1980 
tarihinde Ekonomik İstikrar Programı yürürlüğe konulmuştur. 

Ekonomik İstikrar Programı bir kaç ay içerisinde olumlu sonuçla~ 
rını göstermiş, özellikle 12 Eylül 1980'den sonra anarşi ve terörün de or
tadan kalkmasıyla ekonomik tablo iyileşmeye başlamıştır. Program 
24 Ocak 1980'den sonra da ilave tedbirlerle geliştirilmiştir. 

İstikrar Programının ilk sonuçları enflasyonun hızla aşağıya çekil
mesi; yoklukların, karaborsanın ve haksız kazançların ortadan kaldırıl
ması, transferlerin tekrar normale döndürülmesi olmuştur. Dıış itibarı 
süratle düzelen Türkiye, tekrar kredi verilebilir ülkeler arasına girmiştir. 

Enflasyonla mücadelede büyük mesafe katedilmiş; 1979- 80'lerde 
% lOO'lerin üzerinde seyreden enflasyon hızının, 1981'de % 36'ya, 1982'de 
ise % 25'e indirilmesi başarılmıştır. 

İhracatta büyük bir hamle yapılmış ve 1976-1979 arasında sadece 
2 milyar dolar civarında seyreden ihracatımız, 1980'de 2,9 milyar dola. 
ra, 1981'de 4,7 milyar dolara, 1982'de ise 5,8 milyar dolara erişmiştir. İh
racatımızdaki bu artış yanında ihracatın yapısı sanayi malları lehine ola
rak büyük bir değişime uğramıştır. 

Diğer bir önemli gelişme de büyüme konusunda kaydedilmiş, 1979' 
da gerilemeye başlayan gayri safi milli hasıla 1981'de % 4,2 ve 1982'de 
% 4,4'lük artış göstermiştir. 

Muhterem Üyeler, 

Üzülerek belirtmemiz gerekir ki, 1982 yılı sonlarından itiharen, ek°' 
nom~deki bu müsbet gelişme eğilimi tersine dönmeye başlamış, özellikle 
1983 yılının ikinci yansından sonra bu kötüye gidiş hızlanmıştır. 
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1983 yılı İçin, % 20 enflasyon, % 4,8 kalkınma hızı, 7 milyar dolar 
, ihracat hedefi öngörülmüştür. Ancak 1983 yılı sonunda programlanan 

hedeflerin ıbir hayli gerisinde kalınacağı; kalkınma hızının % 3 civarında 
, olacağı, ihracatın geçen yılın seviyesinde gerçekleşebileceği ve enflasyo

nun % 40'a yaklaşacağı anlaşılmaktadır. 

Son üç aylık enıflasyonuri gidişi, şayet müdahale edilemezse. önümüz-
1 deki yıl için ciddi bir tehlike teşkil edecektir. Şurasını belirtelim ki, enf

Iasyonl?t mücadelede fiyatlar genel seviyesinin azalış veya artış eğilimin
de oluşu fevkalade önemlidir. Gittikçe hızlanarak artış gösteren bir enf
lasyonu tekrar düşürebilmek son derece zor bir iştir. 1984 yılı hedefi olan 
% 25'1ik enflasyon oranına ulaşabilmek bu sebeple ilave bir gayret ve 
fedakarlığı gerektirecektir. 1983 yılındaki tablo, enflasyonu kontrol et
menin ne kadar zor ve ne kadar dikkat isteyen bir iş olduğunu bir defa 
da'ha göstermiştir. 

Değerli Üyeler, 

Diğer taraftan, KİT ürünlerinde gerekli ayarlamalar zamanında ya
pılmadığı için, özellikle son altı ayda Merkez Bankası kaynaklarına mü
racaat artmış, bu durum da enflasyonu ciddi bir şekilde körüklemiştir. 
Şirket ve 'banka kurtarma operasyonlarına büyük miktarlardaki meblağ
ları tahsis etmenin doğurduğu mahzurları uzun uzun anlatmayı gereksiz 
buluyorum. 

Bu olumsuz tablo maalesef burada bitmemektedir. 1983 yılında va
tandaşın tasarruflarına enflasyon oranının üstünde bir gelir verme poli
tikasından sapılmış, bunun neticesinde banka tasarruf mevduatları artış 
hızı 1982 yılına göre gerilemiş, tasarrufların bir kısmı 1980 öncesi olduğu 
gibi, yine altına, lüks gayrimenkule ve lüks tüketime yönelmiştir. 

1983 yılında takip edilen para~ vergi ve harcama politikaları ile ta
sarrufu caydırıcı uygulamalar ve gerekli ekonomik kararların zamanın
da tam olarak alınamaması, 1983 yılı bütçe dengesini büyük ölçüde ze
delemiş ve ödemelerin aksamasına sebep olmuştur. 

Bütün bu olumsuz gelişmeler, gerekli tedbirler alınmadığı takdirdt 
1984 yılı bütçesinde esasen mevcut olan açığın daha da artması neticesini 
doğuracaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Yanlış ekonomik politikalar uygulanırsa, refah değil fakirlik yaygın
laşır. Türkiye bu acı tecrübeyi 1980 öncesi uygulanan enflasyonist politi
kalarla yaşadı. Sadece 1978 ve 1979 yıllarında memurun, işçinin, dargelir-

· linin satınalma :gücü yarı yarıya azalmıştır. Enflasyonu dizginlemek çok 
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zor bir iştir. Yaptığımız işin kıymeti hemen farkedilmez. Ancak; sosyal 
adaletçi politika uygulamanın, gelir dağılımını iyileştirmenin anahtarı 
da enflasyonun azaltılmasıdır. Bu bakımdan, içinde bulunduğumuz şart-
1arıda, başta işsizlik ve gelir dağılımındaki düzensizlik olmak üzere sosyal 
göstergelerin de müsbet olmadığına işaret etmek isteriz. 

Bütün bu anlattıklarımızın gayesi, geçmişi kötülemek değil, 1983 
Aralık ayında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlan Yüce Milletimizin 
lıuzurunda tesbit etmek ve gelecekte hükümetimizin yapacaklarını daha 
iyi açıklayabilmektir. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 

Hi.ikümetimizin millet ve devlet varlığında önemli olan temel gö
rüşl\"'rini ve ilkelerini sizlere şu şekilde özetlemek istiyorum. 

Hükümetjmiz milliyetçi ve muhafazakar, sosyal adaletçi, rekabete 
dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alan bir hükümettir. 

Milliyetçilik anlayışımız, Anayasamızda ifadesini bulan, Türk Mille
ti'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuri
yeti ve demokrasiyi koruyan bir muhtevaya sahiptfr. Türk Milletini, Türk 
Vatanını ve Türk İnsanını sevmeden, benimsemeden, Türk Devlet'inin iyi 
idare edilebileceğine inanmıyoruz. Atatürk'ün Milliyetçilik konusundaki 
görüşlerine bağlı Türk Milliyetçiliği anlayışımız, icraatımızın temel dü
şüncesini teşkil edecektir. 

Muhafazakarlık anlayışımız, milli, manevi ve ahlaki değerlerimize, 
kültürümüze, tarihimize, örf, adet ve geleneklerimize bağlılığımızın bir 
ifadesidir. İyi olanın, güzel olanın, kıymetli olanın muhafazasıdır. Asla 
tutucu, mutaassıp ve yeniliklere kapalı değiliz. Aksine, ilerlemeye açık, 
medeni, müreffeh, büyük ve kudretli bir Türkiye, en büyük emelimizdir. 
Türkiye'yi, yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeyt 
azmetmiş olarak işe başlıyoruz. 

Hükümetimiz sosyal adaletçi bir hükümettir. 

Sosyal adaletçilik, sadece belirli ideO'lojilerin, peşin, hükümlü, ka
lıplaşmış formüllerin inhisarında değildir. Sosyal adaletçilik, fukaranın 
yanın,da bulunmak, lafla olmaz. Bizim programımız, orta direk dediğimiz 
işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik ve gerçekçi çare-
ler getiren sosyal adaletçi bir programdır. · 

Aziz Milletimizin mukaddes addettiği değerler sosyal adaletçiliğe erı 
, büyük önemi vermektedir. Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, komşusu 

aç yatarken tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişinin kendi nefsi için iste
diğini bir başkası için de istemesi şart koşulmuştur. Bir bedenin uzuvları 
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gibi, toplumdaki fakir - fukaranın ızdırabının toplumun tamamını tesiri 
altına alacağına inanılmıştır. Türk toplumunu yaşatan, bütün siyasi, sos

~ yal ve ekonomik krizlere rağmen dipdiri ayakta tutan bu sosyal değerler, 
ekonomik tedbirlerle de desteklenince, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve 
sosyal barış sağlanacaktır. 

İlk hedefimiz, aşırı enflasyonu kontrol altına alarak dar gelirlinin 
belini 'l?üken pahalılığı önlemek için fiyat artışlarını yavaşlatmaktır. Aşırı 
enflasyonun olduğu her ülkede gelir dağılımı hep fakirin, dar gelirlinin 
aleyhine gelişmiştir. Enflasyonu % lO'ların altına indirmedikçe gelir da
ğılımını düzeltemeyiz. Bu bakımdan, hakiki ve gerçekçi sosyal adalet an
layışına sahip hükümetimizin ilk hedefi, enflasyonla her ne pahasına 
olursa olsun mücadele etmektir 

Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, rekabete dayalı serbest pazar ekonomisini esas al
maktadır. 

Bizim uygulayacağımız ekonomik politikalar, bize has, bizim şart
larımıza uygun politikalar olacaktır. 

Hükümet olarak hiçbir zaman enflasyonla mücadele politikamızdan 
taviz vermiyeceğiz. Çünkü vereceğimiz her taviz, enflasyonun bir puan 
bile artması, orta direğin aleyhinedir. 

İktisadi gelişimin hızlandırılması, sosyal dengenin iyileştirilmesi, 
fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre gelişme arzularının teşvik edil
mesi, gruplar arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler için
de azaltılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının asgariye indiril
mesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması iktisadi gelişme 
politikamızın esaslarını teşkil eder. 

Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin bir bütünün tamamlayıcı 
unsurları olduğuna, bunların ahenkli bir şekilde milli menfaatler çerçe
vesinde birbiriyle telif edilebileceğine inanırız. 

Ekonominin tabii kanunları içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke 
menfaatleri doğrultusunda müdahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, 
rekabet şartlarının hakim kılındığı serbest pazar ekonomisinin uygulan
ması ekonomik sistem tercihimizdir. Büyük halk kitlelerine yeterli, ka
liteli ve ucuz mal ve hizmet sunulmasımn en iyi şekilde bu sistem içeri
sinde mümkün olabileceğine inanıyoruz. 
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Sayın Üyeler, 

İktisadi kalkınmada devletin esas fanksiyonu, tanzim edici, fertlerin 
ve kuruluşların iktisadi münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, ik
tisadi istikrarın sağlanmasına matuf sık sık değişmeyen kaideler koy
ması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir. 

Devletin tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonu genel seviyede 
olmalı, detaylara müda:hale edilmemelidir. 

İktisadi kalkınmada devletin doğrudan yürüteceği faaliyetler genel 
olarak bütün millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki 
işlerin yapılmasıdır. 

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji 
gibi sahalar devletin varlığı olarak düşünülmelidir. Bahis konusu tabii 
kaynakların mülkiyeti devlet tasarrufunda olmakla beraber, geliştirme 
ve işletme hakları devletin koyacağı esaslar içinde fertlere veya fertlerin 
bir arada kuracağı teşebbüslere bırakılabilir. 

Devlet sanayi ve ticarete ana prensip olarak .girmemelidir. İstisnai 
olarak geri kalmış bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de, bu teşebbüs
ler kısa zamanda millete devredilmelidir. 

Sanayi ve ticarette devletin esas rolü tanzim ve teşvik edici olma
sıdır. 

İktisadi faaliyetlerde devlet vatandaşın rakibi değil, aksine ona hiz
met eden, gelişmesini kolaylaştıran bir yardımcıdır. 

Sanayi, tarım ve ticarette mal ve hizmet üretiminin en süratli ve 
verimli şekilde yapılabilmesi, fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçle
rini iktisadi gelişmenin temel unsuru sayan bir sistem içinde mümkün 
olabilir. Hür teşebbüsü meydana getiren ferdi işletmeler, kooperatif ve 
şirketler sistemin temel uygulama vasıtalarıdır. 

Aziz Miletvekilleri, 

İktisadi ve sosyal gelişmenin hedefi insanların daha mutlu hale gel
mesine, insanların yücelmesine yöneliktir. Kalkınma insan içindir. Ada
let ve hürriyet insan içindir. Demokratik rejim insan hak ve hürriyetleri
nin en iyi şekilde korunması içindir. Temelinde insana sevgi ve saygının, 
insana hizmetin esas alınmadığı hiç bir hareketin anlamı yoktur. 

ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı ve kaJbiliyeti, tabii kaynakları ve 
coğrafi avantajlarıyla gelişmişliğin zirvesinde yer almaya layıktır. Bu 
cennet vatan, tarih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerini bağrından 
çıkarmanın haklı gururuna, bu Aziz Millet de gelişmiş ve medeni olma-
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·un tarihi tecrübesine sahiptir. Milletler arasındaki medeniyet yarışında 
geri kalmamızın meşru ve makul bir sebebi olamaz. Milletimize doğru 
hedefler gösterildiği, önüne konulan manialar kaldırıldığı, birlik ve be-

, raberliği bozulmadığı müddetçe aşamayacağı engel, çözemeyeceği mesele 
yoktur. 

Bir taraftan sosyal ve iktisadi meselelerimizi çözmeye uğraşırken, 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkın tedricen kapatılmasını da ihmal 
edemeyiz. Türkiye'nin kendi kabuğuna çekilmiş, sadece kendine yeterli 
bir ülke olması hoşgörülemez. Böyle bir yaklaşımda kalkınmanın hızı ya
vaş, maliyeti yüksektir. 

Sayın Üyeler, 

Toplumumuzun tam anlamıyla hemfikir olduğu hususun kalkınma 
ve huzur .olduğunu biliyoruz. 

Kalkınma bir bütündür. Sosyal ve iktisadi gelişme arasında ahenk 
ve dengenin sağlanması kalkınmanın temel şartıdır. Hükümetimiz, me
selelerimizde iktisadi politikanın ağırbastığının şuuru içerisinde, hedef
leri ve araçları birbfriyle ahenkli bir iktisadi politikanın takibini zaruri 
görmektedir. 

İstikrar içinde gelişen bir ekonomide sosyal meseleler daha kolay, 
daha süratli çözülür. Huzursuzluğu meydana getiren sebeplerin büyük 
bir kısmı kendiliğinden ortadan kalkar. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği 
gibi, «Hiç bir zafer iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça kalıcı ve devam
lı olamaz.» 

Sosyal ve iktisadi gelişmenin ahenkli, süratli, verimli olması kay
nakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için planlamayı önemli görürüz. 

Kaynak ve tasarrufların arttırılması ve en iyi şekilde kullanılması, 
sosyal ve iktisadi gelişmenin hızlandırılması, farklılıkların adil ve pratik 
ölçüler içinde giderilmesi, fakirliğin kaldırılması, işsizliğin yok edilme
si, refahın ahenkli ve dengeli olarak kitlelere yayılması planlamada ana 
hedefimizdir. 

Hükümetimiz, katı ve dogmatik merkezi planlamanın tamamiyle 
dışında, demokratik, kuruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs 
güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan veren, düzenleyici, 
yönlendirici ve denge kurucu bir planlama anlayışına sahiptir. 

Muhterem MiHetvekileri, 

Hürriyetçi demokratik nizama gönülden bağlıyız. Millet hakimiye
tinin demokrasinin tek esası olduğuna inanıyoruz. 
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· Demokratik nizam insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek 
olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunduğu rejimdir. 

Temel vasıfları adalet ve hukukun üstünlüğü olan demokratik ni
zam, insan şeref ve haysiyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hür
riyetinin en güvenilir teminatıdır. 

Demokratik nizamı, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip 
etmeye, ortadan kaldırmaya matuf her türlü hareketin karşısındayız. 

Demokratik düşünce ve haklara karşı olan her çesit rejimi ve ta
sarrufu reddederiz. 

Millete en iyi hizmet verilebilmesi, devlet idaresinde milletin en iyi 
şekilde temsil edilebilmesi ancak demokratik nizam ile mümkün olabilir. 

Cumhuriyet, devlet ve demokrasi anlayışımızı mükemmel olarak 
.ihenkleştiren bir idare şeklidir. 

Cumhurbaşkanlığını, demokratik siyasi nizam içerisinde tarafsız, 
devktin ve milli birliğin en yüksek seviyede temsil edildiği bir makam 
olarak görürüz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Şu hususu önemle belirtmek isterim ki, hürriyetçi demokrasiyi be .. 
nimsemiş toplumumuzda, farklı düşüncelere rağmen demokrasinin bü
tün kaideleriyle işlemesi ve muhafazası, ancak buna herkesin sahip çık
ması ile · mümkündür. Başta Aziz Milletimiz ve onun bağrından çıkan 
Yüce Meclisimiz olmak üzere, bütün siyasi ve sosyal müesseler bu şuur
da olmalıdır. 

Mahalli seçimlerin biran evvel yapılması ve ma!halli idarelerin mil
ıet tarafından seçilmiş kimselerce yönetilmesi, demokrasinin yerleşmesi 
bakımından önemlidir. Demokratik idare, sadece parlamentodan ibaret 
değildir. Mahalli idareleri, demokrasjnin alt yapısını tamamlayan en 
önemli unsur olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem Üyeler, 

Toplumun maddi ve manevi olarak yükselmesinde ve yücelmesinde 
temel unsur insandır. 

Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancındayız 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan bu hak ve 
hürriyetlerin sağlanması ve teminat al tına alınması için hukuka bağlı 
ve hukukun üstünlüğünü esas alan devlet nizamını temel şart görürüz. 
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Herkes Anayasamızın teminatı altında vicdan, dini inanç ve ibadet 
hürriyetine sahiptir. · 

Maddi ve manevi gelişmeyi birlikte sağlamanın zaruretine inanıyo-
ruz. 

Yüksek ahlak sahibi, dengeli bir nesil yetiştirilebilmesini teminen, 
devletin, ilk ve orta öğretim kurumlarında dini eğitim ve öğretim yapıl
ması için gerekli tedbirleri almasını zorunlu buluyoruz. 

Laikliği, manevi değerlerin korunmasında, vicdan, dini inanç ve iba
det hürriyetinin uygulanmasında ve dini kültürün geliştirilmesinde kı
sıtlayıcı unsur olarak anlamıyoruz. 

Söz, düşünce ve kanaat hak ve hürriyetlerinin kullanılmasında, ka
muoyunun sıhhatli bir şekilde teşekkülünde, basın \e yayını hür demok
ratik nizamın temel vasıtaları arasında telakki ediyoruz . 

Devletin murakabesinde bulunan radyo, televizyon ve diğe~ basın 
ve yayın vasıtalarının tarafsızlığını esas alıyoruz. Bütün yurttaki basın 

ve yayın kuruluşlarının ve bunların mensuplarının daha iyi şekilde hiz
met verebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Adaletin mülkün temeli olduğu inancına bağlıyız. 

Adaletin temini ve dağıtımı devletin temel görevleri arasındadır. 
Adalet, hak ve hürriyetlerin teminatı olduğu kadar, hürriyetlerin kamu 
menfaatleri dışında kullanılmamasının da teminatıdır. 

Sayın Üyeler, 

Devlet, başta vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunma
sı ·olmak üzere, adaletin temini, yurdun savunması, emniyet ve asayişin 
sağlanması, sosyal ve iktisadi faaliyet ve hizmetlerin en verimli bir şekilde 
yapılabilmesi maksadıyla gene millet tarafından kurulu müesseselerden 
meydana gelir. 

Devlet millet için vardır. Devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 

Devlet, hiçbir zaman vatandaşın karşısında veya vatandaşın rakibi 
değildir. Devlet vatandaşın yardımcısıdır. 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal yardımın düzenlerimesi ve 
sağlanması; sosyal hizmet ve faaliyetlerin tanzim, teşvik ve 'y(_:)nlendiril
mesi ve gereğinde doğrudan yapılması devletin başlıca görevleri arasın-
dadır. · · · . 
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· İktisadi faaliyetlerde devlet, genel olarak bütün millete hitap edecek 
altyapı mahiyetindeki hizmetlere yönelmelidir. 

Asıl olan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, mil
letin zenginliği sonucu devletin zenıgin olmasıdır. 

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel prensip iş
lemlerin müessir, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bunun 
için sistemin açık, basit ve kolayca anlaşılır olması şarttır. Devlet kuru
luşlarının hakiki ve hükmi şa:hıslarla münasebetlerinde itimat esas, şüp
he istisna olmalıdır. 

Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin hakim kılınması, verimin 
geliştirlmesi hedefimizdir. 

Değerli Üyeler, 

Siyaseti belirsiz, açık olmayan fikir ve tedbirlerin, yapılamayacak 
işlerin, yerine getirilemeyecek vaadlerin, sloganlardan ibaret program
ların itibar edildiği bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Bu bakımdan 
sadece karşısında olunan fikir ve uygulamaları ortaya koyarak hizmet 
vermenin mümkün olmadığına, herkesin ne yapacağını açıklıkla belirt~ 
mesi gerektiğine inanıyoruz. 

Meselelerimizi en doğru şekilde tahlil ederek, gerçek sebepleri or
taya çıkarmalı, güçlüklerine rağmen gayretle, feragatla çalışarak hedefe 
erişmenin mümkün olabileceğine inanmalıyız. Millet, devlet, müessese 
veya fert olarak, hataları daima kendi dışımızda aramaktan vezgeçmeli, 
hadiseleri sonuçlarına göre değil, sebeplerine göre değerlendirmeliyiz. 

Bugün vardığımız noktada ve önümüzdeki yıllarda meselelerimizin 
geçici tedbirlerle, kulağa hoş gelen sloganlarla çözülebileceğini sanmak 
bilgisizlik değilse gafletti. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, toplumu
muz bu çeşit yaklaşımlara itibar etmemekte, muhteva ve tutarlılık ara
maktadır. 

Muhterem 'Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, sadece ana hatları burada yer alan, üzerinde yıllarca 
çalışılmış ve hazırlıkları yapılmış bir program ile Yüce Milletimizin 

"huzuruna çıkmaktadır. 

Öngördüğümüz tedbirler, uzun yılların tecrübesine ve memleketimi
zin gerçeklerine dayanmaktadır. Herşeyin başında gayret, fedakarlık ve 
kararlılığın geldiğine inanıyoruz. 

Anavatan Partisi olarak seçim beyannamemizde ne vaad ettiysek, 
Hükümet programımızda da bu hususlara esas olarak aynen yer vermiş 
bulunmaktayız. 
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Milletin ve devletin bütün meseleri her siyasi iktidarın da mesele
sidir. Ancak temel mesele saydığımız belirli konulara büyük önem ve 

, ağırhk verilmesini, gayretlerin ve kaynakların bu konular üzerine teksif 
edilmesini zaruri görüyoruz. 

Bu temel meseleler şunlardır : 

• Huzur ve güven 

• Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin meydana getirdiği Orta 
Direğin güçlendirilmesi. 

• İşsizlik, 

• Konut, 

• Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Kalkınma da Öncelikli 
Yörelerin geliştirilmesi, 

• Bürokrasi. 

Hükümetimiz temel meselelerin ancak ve ancak köklü yaklaşımlar
la, her meselede yeni bir sesin, yeni bir nefesin getirilmesiyle çözülebile
ceğine inanmaktadır. 

Meselelerimizin daha kolaylıkla ve da'ha süratle çözüme kavuşturu
labilmesi için her şeyden önce hukuki esasların ve idari yapının bunu 
sağlayacak hale getirilmesi gerekmektedir. 

Kendimizi, yine kendimizin koyduğu kaidelerin esiri olmaktan kur
tarmalı, yeni, dinamik, kaideleri ve yapısı biribiriyle uyumlu, iyi çalışan 
bir sistem kurmalıyız. 

ıİdari yapı ve mevzuat toplum ihtiyaçlarına cevap verebildiği sürece 
muteberdir. Bu bakımdan günün .şartlarına uygun olmayan, eskimiş, ya
vaş, karar almayı ve uygulamayı imkansız hale getiren ve o nisbette de 
zaman ve kaynak israfına yol açan idari yapı ve hukuki esaslar yeni bir 
anlayışla gözden geçirilecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Hükümetimiz Yüce Meclisimizin. huzurlarına bir müjde ile gelmiş
tir. Kanunlardan aldığımız yetki ve Sayın Cumhurbaşkanımızın anlayış
ları sayesinde, Hükümetimiz, çok önemli bir kanun hükmünde kararna
meler paketi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş ve 
derhal bunların uygulanmasına geçmiş bulunmaktadır. 

Seçim beyannamemizdeki vaadler doğrultusunda, Bakanlar Kum
lu'nun yapısı değiştirilmiş, Ekonomik İdarede karar ve hizmet bütünlüğü 
sağlanmış, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları ile diğer hizmet bakan-
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lıklannın. görevleri ve fonksiyonları yeniden düzenlenmiş ve bakanlık 
şayısı 21'e indirilerek idarede etkinlik, sürat ve tasarruf imkanı sağlan
mıştır. 

Bu suretle, 17 adet kanun hükmünde kararname ile, bakanlık teş
kilatlan ve bağlı kuruluşları, kısaca idarenin büyük bir kısmı yeniden 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Yıllardır üzerinde konuşulmaktan öteye ge
çilemiyen idari yapı değişikliği ve bürokrasi konusundaki Hükümetimi
zin bu ilk icraatı, memleket meselelerini çözmede ne kadar kararlı ve ha
zırhklı olduğumuzun açık bir delilidir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Bugünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında vatandaşlarımızı ve 
ekonomimizi çok yakından ilgilendiren bir seri Bakanlar Kurulu kararı 
ile T. C. Merkez Bankası tebliğleri neşredilmiş bulunmaktadır. Bu karar
lar ile tasarruflara verilen net gelirin % 32'den % 52'ye çıkması müm .. 
kün olabilecektir. 

Diğer ~araftan, aynı kararlar çerçevesinde, kredi maliyetlerinin yük
selmemesi' için kredilerden alınan % 15 oranındaki gider vergisi % 3'e 
indirilmiştir. 

Tasarrufların arttırılmasına ve enflasyonla mücadeleye, büyük önem 
veren hükümetimiz sözkonusu tedbirlerin acilen alınmasını zorunlu gör
müştür. 

Bütün bu tedbirler, her hükümetin ilk haftalarda meşgul olduğu 
klasik protokol ve teşrifat faaliyetleri ile birlikte uygulamaya konulmuş
tur. 

Kaybedecek vaktimiz yoktur. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Ülkede Huzur ve Güvenin temini, vatandaşın can ve mal emniyeti
nin sağlanması, devletin ilk ve asli görevidir. Bu görev yerine getirilme
den devletin varlığından bahsedilemez. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasi, 
" iktisadi ve sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbi- · 

riyle ahenkli ve dengeli yürütülmesine bağlıdır. 

Huzur ve güvenin bedeli demokratik nizamdan, insan hak ve hürri
yetleri,nden vazgeçmek değildir. 

Son yirmibeş yıllık tecrübeler göstermiştir ki devlet otoritesinin 
zayıflaması, ülke ekonomisinin kötüye gitmesi, sosyal dengesizliklerin 
artmaşı huzur ve güvenin bozulmasında ana sebepleri teşkil etmiştir. 
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Huzur ve güveni sarsan olayların başında anarşi ve terör gelmek
tedir. Anarşi ve terör basit bir za!bıta olayı değildir, devlete karşı gelme 
olayıdır. Bu yüzden de devletin bütün organlarının ortak sorumluluğu 

' altındadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının; iktidarıyla, muhale
fetiyle bütün siyasi partilerin; işçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle 
milletin bütün fertlerinin üzerine düşen görevler vardır. 

Anarşi ve terörün yayılışı devletin iktisadi gücü ile ter-s orantılıdır. 
Ülkede ·ekonomik istikrarın bozulduğu dönemlerde anarşik olaylarda 
büyük bir sıçrama ve gelişme görülmektedir. Aşırı enflasyonun, yokluk 
ve kıtlıkların, işsizliğin hakim olduğu bir ortam demokratik rejimin tar
tışılmasına, komünizme, aşırı cereyanlara, bölücülüğe, anarşi ve teröre 
çıkartılmış en güzel davetiyedir. Demokratik rejimi, insan hak ve hürri
yetlerini korumanın, sosyal dengesizlikleri gidermenin önde gelen şartı 
ülkenin iktisaden güçlü olmasıdır. 

Huzur ve güvenin sağlanmasında öngördüğümüz başlıca tedbirler 
şunlardır: 

• Çocuklarımızı ve gençlerimizi, milli ve ahlaki değerlerimizi be
nimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili; Türkiye'nin 
meselelerinin ancak milli birlik ve dayanışma ile, ilmi ve akılcı 
yaklaşımlarla, gayret ve fedakarlıklarla çözülebileceğine inanan, 
herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer 
insan olarak yetiştirmeliyiz. İnsanın yetiştirilmesi için yapılan 
harcamaları en verimli yatırım sayan Hükümetimiz eğitim ve öğ
retime büyük önem verecektir. 

• Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla devamlı ve tesirli 
ibir şekilde mücadele edilecektir. Bunun için güvenlik kuvvetle
rimiz modern imkan ve araçlarla donatılacak, eğitim ve öğretime 
ağırlık verilecek, ücret ve sosyal imkanları hizmetin önemine 
uygun bir seviyeye çıkarılacaktır. 

• Ülkemizde huzur ve güven ortamının iyileşmesine paralel olarak, 
kademeli bir şekilde sıkıyönetimin kaldırılmasını öngörüyoruz. 

• «Güvenlik Hizmetleri Master Planı», 2000 yılına kadar olan dö .. 
nemi içine alacak şekilde hazırlanacaktır. Bu Master Plan çerçe
vesinde, organizasyon, personel, eğitim, teknik teçhizat, tesis -ya .. 
tının, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar, uygulama programı ayrıntı
sında tesbit edilerek uygulanacaktır. 

• EM-RE ... MO Projesinin uygulamaya konması, bu suretle silah, 
araç ve teçhizatın modernizasyonu ile personele ait konut yapım
larının hızlandırılması gerçekleştirilecektir. 
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• Güvenlik personeli, sayı ve kalite bakımından ihtiyaca yeterli ha
le getirilecektir. 

• Güvenlik ve nüfus hizmetlerinin yürütülmesinde otomasyon sağ
lanacak ve bilıgisayar sistemi, bütün yurtta kullanılacak şekilde 
uygulamaya konulacaktır. 

• Trafik anarşisi ile kesin şekilde mücadele edilecektir. 

• Mülk! idare amirlerimiz herşeyden önce tam bir tarafsızlıkla va
tandaşın hizmetinde olacaktır. Mülki idare amirlerimizin yetki
leri arttırılacak ve vatandaşların işlerinin büyük bir kısmının 
Ankara'ya gelmeden mahallinde halledilmesine imkan verecek 
kanun ve idari düzenlemeler yapılacaktır. 

Sayın Üyeler, 

Adalet'in temini ve tevziini temel görevleri arasında sayan Hü
kümetimiz, şu tedbirlere öncelik verecektir: 
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• Adaletin, vatandaşlar arasında hiçbir ayırım yapılmadan ger
çekleştirilmesine itina edilecektir. 

• Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı korunacaktır. 

• Gecikmiş adalet, adaletsizliktir. Bu inançla, adalet hizmetlerinin 
süratle yerine getirilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Vatan
daşları mahkeme kapılarında beklemekten kurtaracak tedbirler 
öncelikle ele alınacaktır. Usul Kanunları, bu anlayışa göre yeni
den hazırlanacaktır. 

• Hükümet olarak, adll ve idari yaııgı mensuplarına büyük önem 
veriyoruz. 

• Adli sicil kayıtlarının günün modern teknikleriyle tutulup, takip 
edilmesinin zaruretine inanıyoruz. Adll sicil ile ilgili muameleler 
kırtasiyeden kurtarılarak basitleştirilecektir. · 

• Ceza infaz müesseselerinin her bakımdan daha srhhatli ve mo
dern bir yapıya kavuşturulması, cezaevi personelinin eğitim ve 
öğretimden geçirilmesi s·ağlanacaktır. 

• Ceza infaz müesseselerinde, ıslaıh, eğitim, rehabilitasyon faaliyet· 
lerine ağırlık verilecektir. 



Muhterem Milletvekilleri, 

Bu vesile ile, Yüce Meclisimizin bir yasama görevini de hatırlatmak 
isterim. Yeni Anayasamız, yasama organını muhtelif konularda, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde 62 adet ka
nun çıkarılması hususunda vazifelendirilmiştir. Bunlardan 27'si, Yüce 
Meclisimize bırakılmıştır. Bu kanunların süratle hazırlanarak Meclise su
nulması sağlanacaktır. Ayrıca çok sayıda kanun hükmünde kararnamenin 
de Meclis tarafın.dan sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Bütün bunların zamanında gerçekleşebilmesi için, Yüce Meclisimizin 
çalışmalarını daha süratlendirecek tedbirlerin alınması hususundaki te
mennimi önemle .dikkatlerinize arzederim. 

Muhterem Üyeler, 

Hükümetimiz, yakın geçmişimizde toplum yapımızda açılan yara
ların sarılmasını, kırgınlık ve dargınlıkların giderilerek milli birlik ve bü
tünlüğümüzün yeniden güçlendirilmesi için üzerine düşeni eksiksiz yap
maya azimli ve kararlıdır. 

Bu gayenin tahakkukunda affın taşıdığı önemin idraki içindeyiz. An
cak burada üzerinde durulacak husus, af gibi hazan pahalıya mal olan tec
rübelerimizi de gözönünde bulundurarak, memleketin gelişen şartlan mu
vacehesinde en iyi ve doğru karan alabilmektir. 

Hemen ifade edeyim ki, bu mesele çok yönlü, çok boyutlu ve dikkatle 
ele alınması icabeden bir meseledir. Memleketimizdeki huzur ve sükun or
tamı geliştikçe, af konusunun çözümünün kolaylaşacağı kanaatini taşı
yonız. 

Değerli Üyeler, 

Orta Direğin güçlendirilmesi, zaman içerisinde milli gelirden daha 
fazla pay almasını sağlamak ve böylece refahı yaygınlaştırmak temel poli
tikalarımız arasında olacaktır. 

Orta· Direk tabirinden toplumumuzun, çiftçi, işçi, memur, esnaf 
ve bunların emeklilerini anladığımızı tekrar ifade etmek isterim. Nasırlı 
ellerinden, göz nuru ve alınterlerinden tanıdığımız orta direk, alınacak 

tedbirlerle toplumumuzun güçlendirilmeye en çok layık kesimidir. Zira 
üreten, diğer bir deyişle pastayı büyütecek olan bunlarıelır. Çiftçisi aç, işçisi 
perişan, memur ve esnafı sefalete itilmiş bir toplumun geleceği olamaz. 
Sosyal problemlerimizin hafiflemesinin en önemli şartı olarak, orta dire
ğin sağlıklı ve dengeli gelişmesini kaıbul ediyoruz. 
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Bu hedefe varmak için uygulayacağımız esaslar üç grupta 'toplan
maktadır. 

İlk olarak enflasyonun aşağı çekilmesi gereklidir. 

Enflasyon, dar ve sabit gelirlinin, Orta Direğin en büyük düşma
nıdır. Enflasyon işçi, memur ve emeklinin her yıl aldığı ücret artışlarını 
hayat pahalılığı karşısında tesirsiz kılar, gerçek satınalma gücünü düşürür, 
gelir dağılımını daha da bozuk hale getirir. Esnaf boşalan raflarını eskisi 
kadar dolduramaz. Çiftçi tarlasını işlemekte, ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorluk çeker. Hükümetimiz enflasyonu çok aşağı seviyelere düşürmeye ka
rarhdır. Bunun için uygulayacağımız politika ve tedbirler şunlardır: 

• Para arzı ekonominin gelişmesine paralel olarak dikkatli bir şekil
de kontrol edilecek, diğer bir ifadeyle yeterli para arzı politikası 
uygulanacaktır. 

• Bütçe açıklarının makul bir seviyede tutulmasına önem verile
cektir. 

• Yatının politikasında kısa zamanda netice alınacak ve kendini 
süratle geri ödeyecek projelere öncelik tanınacaktır. 

• Tasarrufların en iyi projelere akmasını temin edebilmek için ser
best pazar ekonomisi kaidelerine riayet edilecek, «kurtarma ope

rasyonları» gibi müdahalelere imkan verilmeyecektir. 
• Nihai faturası daima dar ve sa'hit gelirliye yüklenen müdahaleci

likten kaçınılacak, mal, para ve döviz değerinin serbestçe teşekkü1 
ettiği ekonomik politikalara geçiş hızlandırılacaktır. 

• İthalatta kademeli olarak liberasyona giıdilerek tüketicinin ucuz 
ve kaliteli mal alması temin edilecektir. 

İkinci olarak, Orta Direğin milli gelirden daha fazla pay alması sağ
lanacaktır. Çiftçi, memur, esnaf, emekli, milli gelirden daha fazla pay al
malı, gelir dağılımı zaman içerisinde daha dengeli bir yapıya kavuşturul
malıdır. Bu maksatla : 
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• Memur ve işçilerin faturaya bağlanmış harcamalarının belirli bir 
nisheti vergi iadesi şeklinde kendilerine geri verilecek; ücretten 
alınan vergiler zamanla azaltılacak; geçim indirimi değişen hayat 
şartlarına göre ayarlanacak; memur, işçi ve emeklilere ait gerçek 
ücretlerin sürekli iyileşmesi sağlanacaktır. · 

• Esnaf ve sanatkarlara işyeri ve işletme için makul şartlarla ve ye
terli kredi verilmesi, küçük sanayi sitelerinin geliştirilmesi; tek
nik yardım ve mesleki eğitim desteği yapılması; malların yurt

. içinde ve yurtdışında kolaylıkla satışı için destek olunması, ver
gilerin basitleştirilmesi sağlanacaktır. 



• Çiftçimize makul, yeterli ve teminatın zora koşulmadığı şartlarla 
kredi verilmesi; sulama projelerinin geliştirilmesi; teknik yardı
mın etkin hale getirilmesi; ürün bedellerinin zamanında ödenme
si, kaliteli tohum verilmesi sağlanacak, vergiler basitleştirilecek
tir. Ürünün tarlada çürümemesi, elde kalmaması için ihracatın ve 
pazarlamanın geliştirilmesine yönelik her türlü tedbiri alacağız. 

Üçüncü olarak, Orta Direğin ek gelirini arttırıcı tedbirlere ağır
lık verilecektir. Bu itibarla: 

• Tasarruf eğiliminin arttırılması için her türlü tedbir alınacaktır. 
Tasarrufların bankalar yanında, hisse senedi, kar ortaklığı senedi 
ve tahvil gibi menkul değerlere de kaydırılması suretiyle sınai 
mülkiyetin geniş bir tabana yayılması temin 1edilecektir. 

• Tasarrufların, enflasyonun etkisinden zarara uğramaması, aksine 
ıdaha cazip hale gelmesi için, başta vergi muafiyetleri olmak üze
re çeşitli teşvik tedbirleri uygulanacaktır. 

• Çiftçi, işçi, memur, emekli ve esnafın tasarruflarının en iyi şe
kilde değerlendirilmesi suretiyle elde edecekleri ek gelir orta di
reğin geçimine olumlu katkıda bulunacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Ülkemiz gıda ve giyim maddeleri yönünden dünyada kendine yeterli 
sayılı ülkelerden birdir. Bu ekonomik gelişmemiz için çok önemli bir 
avantajdır. 

Kalkınmanın ilk şartı belirli program ve hedefler çerçevesinde gay
retle çalışmaktır. Ekonomik programların başarısı, gösterilecek sabır ve 
fedakarlık yanınıda çizilen yolda sapmalara gitmeden, programa, dolayı
sıyla ekonomik gelişmeye istikrar kazandırılmasına !bağlıdır. Gelişmiş ül
kelerin ancak bu şekilde başarıya ulaştıklarına ve ancak bu sayede du
rumlarını koruyabildiklerine inanmalıyız. 

İnsangücü ve tabii kaynaklar yönünden her türlü varlığa sahip Tür
kiye'nin yegane ihtiyacı çok çalışmak, iyi bir idare ve iktisadi sistemin 
kurulması ve bunun tecrübeli, bilgili, kabiliyetli kadrolar elinde işler hale 
getirilmesidir. 

Ekonomik yapıyı güçlendirme programı adıyla teşkilat ve mevzuat 
bakımından almayı düşündüğümüz başlıca tedbirler şunlardır : 

• İktisadi sistemimiz yapılan bazı düzenlemelere rağmen karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Bu yapının teşkilat açısmdan günümüzün 
şartlarına uygun ve birbirleriyle ahenkli hale getirilmesini zo
runlu görüyoruz. 
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• Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak maksadıyla ekonomiyi düzen
leyen kanunlar bir paket halinde ele alınarak gerekli değişiklik
ler yapılacaktır. Sermaye Piyasası, Ticaret, Merkez Bankası, Ban
kalar, Borçlar, Gümrük, Vergi ve Personel ile ilıgili kanunlar 
bunlar arasındadır. 

• Türkiye'nin güçlü ve sağlıklı ·bir sermaye piyasasına kavuşturul
masını zaruri görüyoruz. Sermaye piyasasının geliştirilmesi, ta
sarrufların arttırılması ve yatırımlarda sermaye yapısının kuvvet
lendirilmesi grbi genel ekonomik avantajlar yanında; 

- Sınai mülkiyetin geniş bir tabana yayılması, 
- Gelir dağılımının daiha dengeli bir seviyeye eriştirilmesi , 
- Küçük ve orta büyüklükteki müteşebbislerin güçlendirilmesi, gi-

bi önemli sosyal kazançlar sağlayacaktır. 

• Sadece yurtdışına sermaye çıkışı kontrol altında tutularak, 1567 
sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununa dayalı 17 sayılı 
Karar bütünüyle gözden geçirilerek basitleştirilecek, yurtdışına 
çıkış, ihracat ve ithalat serbest hale getirilecektir. 

• İktisadi büyümeyi, ihracatı arttırmayı, yerli sanayinin sağlıklı ve 
ıdünya şartlarına uyumlu gelişmesini, tüketicinin korunmasını 

sağlamak maksadıyla, gümrük nisbetleri btünüyle gö~den geçi
rilerek, sektör ve madde bazında yeniden ayarlanacaktır. 

• İthalat listeleri incelenerek uyıgun görülen mallar liberasyona ak
tarılacaktır. İthalatta tahditler kaldırılacak, ithali yasak mallar 
belirli bir program dahilinde azaltılacaktır. 

• Konut yapımını hızlandırmak maksadıyla bütçe dışı kaynaklara 
dayalı bir «Konut Fonu» kurulacaktır. 

• İktidar dönemi içerisinde konvertibiliteye geçilecektir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Özel tasarrufun teşviki ve tasarrufların en verimli yatırım alanları
na yönlendirilmesi iktisadi politikamızın temel esaslarındandır . 

Kredilerin aşırı teminata dayanan bir sistem içinde dağıtımından 
'"ziyade, verimi yüksek projelere tahsis edilmesi kaynakların en iyi şekilde 
değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşır. 

Sayın Üyeler, 

})evletin genel iktisadi politikası ile Vergiler arasında doğrudan 
bir ilişki vardır. Devletin gayri iktisadi ve zarar eden yatırımlara girmeme
si, iktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünün esas alınması, devletin 
tanzim Vıe teşvik edici bir rol oynamasından dolayı devletin masrafları 
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nisbi olarak azalacaktır. Böylece aşın vergileme ihtiyacı ortadan kalka
cağı gibi, vatanıdaşa da müessir ve faydalı hizmetler vermek mümkün ola
caktır. 

Vergilemede takip edeceğimiz esaslar şunlardır : 

• Vergiler sayıca az, basit, kolay anlaşılır olacaktır. Bunun yanında 
vatandaş vergisini öderken eziyet çekmeyecek, kuyruklarda bek
letilrneyecektir. 

• Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla verebileceği nisbett 
olacaktır. Vergi nisbetlerinin yüksek tutulması, devletin daha 
fazla vergi geliri sağlaması sonucunu doğurmamaktadır. Vergi 
nisbetleri dahil olduğu zaman vergi tahsilatı artmakta, vergi ka
çakları azalmaktadır. 

• Vergiler kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik etmelidir. Tasarru
fun ve yatırımların teşvikinde vergi muafiyeti ve kolaylıklarını 
önemli bir araç olarak kullanmaya kararlıyız. 

' • Ver.gileme lüks tüketimi ve ısrafı azaltıcı ve önleyici yönde olmalı 
ve kaynak ısrafına yol açmamalıdır. 

i1htilafların asgari hadde indirilmesi ve vergi kaçaklarının azaltıl
masını sağlayıcı tedbirlerle birlikte yeminli serbest rnuhasipliğin en kısa 
zamanda uygulamaya konulmasından yanayız. -

Vergi sistemimiz reorganize edilecek, otomasyon arttırılarak mev
cut personelle daha etkili hizmet verilebilmesi sağlanacaktır. 

Muhterem Üyeler, 

Köylü memleketimizin efendisidir. Tarım hizmetleri zahmetli ve fe
-dakarlık isteyen işler olduğu kadar; tanın ürünleri de iktisadi gelişme se
viyesi ne olursa olsun toplumun zaruri ihtiyaç maddeleridir. 

Köylümüz sosyal yapımızın ana istikrar unsurudur. Tarımsal üretim 
ise iktisadi gelişmenin, özellikle sanayi sektörünün başlıca kaynağıdır. 

/ 

!~r~ su, toprak ve iklim şartlan :tibariyle mevcut üretime göre 
çok dr fazla üretimin yapılabileceği bir p0tansiyele sahiptir. 

Halen nüfusumuzun :varısı tarımla iştigal etmektedir. Milli gelirin 
dağılışı bakımından şehirlerde ve köylerde yaşayanlar arasında büyük 
fark görülmektedir. 

Başta tarımın mekanizasyonu olmak üzere, muhtelif sebeplerle köy
den şehire göçün önümüz.deki yıllar !boyunca devam edeceği muhakkaktır. 

Bu bakımdan Tarım ve Köy Hizmetleri'nde hızlı bir gelişme
nin sağlanabilmesi için alacağımız tedbirler şunlardır: 
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• Çiftçimizin istikrarlı ve gittikçe artan bir gelire kavuşturulması
nın en önemli iki unsuru enflasyonun çok düşük seviyelerde tu~ 
tulması ve ihracatın artırılmasıdır. 

• Başta yol, su, elektrik olmak üzere, köy ve şehir arasındaki altyapı 
ve medeni imkan farklılıkları zaman içinde giderilecektir. 

• Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri, üretim - pazarlama zinciri 
içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. 

• Tarım ürünleri destekleme politikasında çiftçimizin alınterinin 
karşılığı olan fiyatların verilmesi kadar, ödemelerin zamanında 
yapılmasını da aynı derecede önemli görüyoruz. 

• Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve diğer ürünler sanayii ile 
su ürünlerinin her yönüyle geliştirilmesi zorunludur. 

• Toprak muhafaza faaliyetlerine büyük önem verilecektir. 

• Tohumculuğun geliştirilmesi için gerekli ibütün tedbirler alına

cak ve teşvikler uygulanacaktır. 
0 Soya ve mısır gibi ürünler ile yem bitkileri üretiminin geliştiril

mesine önem verilecektir. 

• Gübre, tarım alet ve makinaları sanayi ve tarımsal ilaçlar konu
sunda yatırımlar teşvik edilecektir. 

• Yeraltı ve yerüstü sulama faaliyetleri hızlandırılacaktır. 

et Tarım ürünlerinde kalite ıslahı, standardizasyon ve ambalajlama 
konularına büyük önem verilecektir. 

• Üretimin verimli bir şekilde yapılabilmesi için krediler yeterli se
viyeye getirilecek, teminat sistemi makul esaslara bağlanacak ve 
kolaylaştırılacak; tarım ürünlerinin en iyi şekilde değerlendiril
mesi için kredi ve pazarlama desteği arttırılacaktır. 

• Devletin tarımsal faaliyetleri, araştırma ve yayım hizmetlerine 
ağırlık verilecektir. 

• Tabii şartlar ve atetler dolayısıyla çiftçinin uğradığı zarariarın 
telafi edilmesini zaruri görüyoruz. 

0 Tarımda teknolojik gelişmenin ve iktisadi verimliliğin dikkate 
alınarak, çiftçi ailesi gelirinin aile başına ortalama milli gelirse~ 
viyesine yükletilmesini öngören bir tarım reformunun yapılmasını 
faydalı buluyoruz. 

• Tarım arazisinin miras yoluyla parçalanması sonucu çiftçimizin 
topraktan kopmasını ve ekonomik verimliliğin azalmasım önle
mek için tedbirler alınacaktır. 



• Orrnancılığımızın tanın sektörü içindeki payı % 2, gayri 
safi milli hasıla içindeki payı ise binde O,s'tir. Topraklarının % 
20' si ormanla kaplı bir ülke için ormancılık hasılamız çok düşük 
seviyededir. 

• Milletimizin Devlete emaneti olan ormanlarımızı ve buna bağlı 
olarak ormancılığımızı vasıf ve üretim yönünden ileri bir seviye
ye çıkartmak kararındayız. 

• Başta orman ve orman köylüsü mürıasebetlerinin iyileştirilmesi 
olmak üzere; ormancılık teşkilatının idari, teknik ve ekonomik 
açılardan yeniden düzenlenmesini zorunlu görüyoruz. Bu mak
satla ormancılık faaliyetlerini fiilen gerçekleştirilen orman işlet
melerinin genel politika ve ilke kararları dışında, idari - teknik -
mali sorumluluğu haiz müstakil birim olarak çalışmaları esas 
alınacaktır. Her türlü imkandan istifade edebilmek için orman
cılık hfa~:metlerinin ifasında taahhüt sistemine öncelik verilecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 

6 Kasım' dan önce «Devletin köye ve tarıma hizmet veren kuruluşları 
aynı çatı altında toplanacaktır» şeklinde ifade ettiğimiz hususu gerçek

leştirmiş olarak karşınızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Tarım 

Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'nın kurulmasıyla çiftçimize, köyümüze ve 
tarımımıza daha iyi ·hizmet götüreceğimize inanıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Sanayi, en hızlı gelişme potansiyeline sahip olan sektördür. 

Sanayileşme politikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ülkelerin sa
nayileşme seviyesine erişmektir. 

Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayışının terk edi
lerek, ihracata dönük ve dünya sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir 
sanayileşme politikasına geçilmesini ııorunlu görüyoruz. Genel kaide ola
rak temelinde herşeyi kendimizin yapmasını öngören ithal ikamesi poli
tikası, kalite unsurunun da geri planda kaldığı yüksek maliyetlerin mey
dana gelmesine sebep olmuş, böylece bütün külfetin tüketicinin omuzla
rına bindiği bir yapı teşekkül etmiş ve ihracat kabiliyeti olmayan sanayi
ler ortaya çıkmıştır. 

Sanayileşmede yapı değişikliğine gidilmesi şarttır. 
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Sayın Üyeler, 

Belirli bir program dahilinde üretim kapasitesi, kalite ve fiyat yö
nünden dünya pazarlarında rekabet edebilir mamullerin üretilmesi, sana
-vileşmede temel ilkemizdir. Kalite ve fiyat itibariyle rekaıbet edebileceği
miz sanayi ürünlerine ağırlık vermek, buna mukabil rekahet edemiyece
ğimiz mamul ve yan mamulleri ithal etmek en akılcı yoldur. 

Aşın sübvansiyonlar, çok yüksek gümrük hadleri ve ithal yasakla
maları ile korunan bir yapıda, sanayimizin sağlıklı gelişmesini bekleye
meyiz. Bunun için koruma makul olmalıdır. B:u hususun, en iyi şekilde 
kur politikası ve makul gümrük hadleri ile yapılabileceğine inanıyoruz. 
Kamu idaresinin reorganizasyonu ile iktisadi gelişme için düşündüğümüz 
genel ve makro tedbirler, sanayileşmede öngördüğümüz yapı değişi•kliği
nln sağlanmasında ana çerçeveyi meydana getirecektir. Kararların ve hiz
metlerin genellikle aynı birim veya bakanlık içerisinde sonuçlandırılma
sını hedef alan idari reorganizasyon, yetki ve sorumluluğun müessir şe
kilde kullanılmasını ve işlerin süratle görülmesini temin edecektir. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Sanayi yatırımlarının teşviki için, kredi maliyetlerinin sun'i tedbir
lerle aşağı çekilmesi yerine, enflasyonu çok düşük seviyelerde tutan bir 
iktisadi politikanın takip edilmesine taraftarız. 

Tasarrufların teşviki ve tedricen sermaye piyasasındaki payının art
masıyla sınai mülkiyetin yaygınlaşacağı ve şirketlerin daha sağlam bir 
mali yapıya kavuşacakları muhakkaktır. 

Sanayi mamullerinin dış pazarlamasında güven verici ve yardımcı 
olmak maksadıyla, Devletin daha aktif bir rol oynamasını gerekli görü
yoruz. 

Yukarıda belirtilen bütün esaslar ve tedbirler, iktisadi kalkınma> 
ilhracatın arttırılması, dış ödemeler dengesinin sağlamlaştırılması ve tü
keticinin korunması yanında, sanayimizin sıhhatli ve dünya şartlarına 
uyumlu gelişmesini de ana hedef almaktadır. 

Sanayileşmenin verimli ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi mak. 
sadıyla alacağımız diğer tedbirler şunlardır: · 
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• Sanayinin bütün yurda pratik ve gerçekçi ölçülerde yapılması için 
Devlet, altyapı ve hizmet yatırımlarını yapacaktır. 

• Yatırımlar ve ihracat teşvik edilecektir. 
• Sanayi tesislerinin düşük maliyette ve düzenli olması için orga·· 

nize sanayi bölgelerine önem verilecektir. 



• Teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete kolay akışı sağla 
nacaktır. 

• Sanayide, Devlet tekelleri dahil, bütün tekellerin kaldırılmasını 
hedef alıyoruz. 

• Enerji ve maden konularında gelişmenin 'hızlanması için fertlere 
ve fertlerin meydana getireceği kuruluşlara, Devletin tesbit ede
ceği esaslar dahilinde yatırım ve işletme hakkı verilecektir. 

• Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki için karşılıklı menfaatled 
dengeleyen, güven verici ve istikrarlı bir ortamın tesisine ağırlık 
verilecektir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Enerji, sulama kara ve demiryolu, liman, yurtiçi ve yurtdışı ha
berleşme; kara, hava, deniz ulaştırması gibi temel altyapı yatırımla
rı:ın devletin asli görevleri arasında telakki ediyoruz. 

İktisadi ve sosyal kalkınmanın başlıca unsuru gördüğümüz bu yatı
rımların süratle gerçekleşmesini sağlamak temel hedefimizdir. 

Enerji, sanayileşmenin, kalkınmanın ve medeniyetin can damarıdır. 
Başta kömür, hidrolik, petrol olmak üzere, tabii gaz, nükleer, güneş, jeo
termal gibi bütün enerji kaynaklarından en iyi ve en süratli şekilde· fayda
lanılmasını sağlayacak tesisleri kuracağız. 

1 

Sosyal ve iktisadi faydalan yönünden Güneydoğu Anadolu Projesi'ni 
birinci öncelikli bir proje sayıyor, bu projenin kısa zamanda tamamlana
. bilmesi için gerekli bütün tedbirleri almayı milli bir vazife addediyoruz. 

Ortadoğunun, Avrupa ve Uzakdoğu ile ticaretinde önemli bir bağ
lantı teşkil edecek milletlerarası kara ve demiryolu projelerinin geliştiril
mesini ve bunlara Tilrkiye'nin öncülük etmesini faydalı buluyoruz. 

ıDevletin altyapı yatırım politikasında yeni, dinamik ve gerçekçi bjr 
yol takip etmeyi öngörüyoruz. Mevcut uygulamada kaynaklar çok sayıda 
proje arasında dağıtıldığı için, yatırımların hiçbir şekilde zamanında hiz
mete girmesine imkan olmamakta; üretim yapmayan, hizmet vermeyen. 
inşaatı ve tesisatı yarım kalmış tesisler ortaya çıkmaktadır. İnşaat ve te
sisat süresi uzadıkça yatırım maliyeti de artmakta, devletin kıt kaynak
lan ısraf edilmektedir. Bu bakımdan yatırımların gerek sayı ve gerekse 
yıllık toplam harcama miktarı ile kaynaklar arasında gerçekçi bir ilişki 
kurarak, yatırımların en kısa zamanda tamamlanıp, işletmeye alınmasını 
sağlayacak bir program uygulamaya kararlıyız. 
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Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin ülke ekonomisi içnde önem
li bir yeri vardır. Teşebbüs gücünün her bakımdan yetersiz olduğu Cum
huriyetimizin başlangıç döneminde çeşitli sektörlerde sanayileşmenin 
devlet eliyle başlatılması ve kurulan tesislerin zaman içinde Millete dev
redilmesi hedef alınmış olmasına rağmen, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
gittikçe büyümüş, idari ve ekonomik müdahalelerin artışına paralel ola· 
ra:k enflasyon ve kaynakların kullanımı yönünden tasvip edilmeyecek so
nuçlar ortaya çıkmıştır. 

Hükümetimiz, ilke olarak vatandaşlarımızın kendi güçleriyle veya 
makul teşvik tedbirleri ile gerçekleştirebilecekleri yatırımlara devletin 
doğrudan kaynak tahsis etmesini doğru bulmamaktadır. Bu şekilde mü
talaa edilebilecek mevcut Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tedricen mi!
lete devredilmesini uygun buluyoruz. 

Sayın Üyeler, 

Kamu İktisadi Teşebbµsleri için takip edeceğimiz politika açıklıkla 
belirtilmiş olmasına rağmen, bu politikanın gerçekleştirilmesinin zaman 
alacağı muhakkaktır. Bu itibarla bir taraftan öngörülen hedeflere erişil
mesine yönelik tedbirler alınırken, diğer taraftan da Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin karlı ve verimli işletmeler haline getirilmesi maksadıyla 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Bu düzenlemeler arasında düşündüğümüz ·başlıca tedbirler şun
lardır: 

44 

• Kamu İktisadi Teşebbüslerinde tecrüıbeli, bilgili ve ehliyetli ida
reci kadroların teşekkülü, 

• Bu kadroların başarılı olabilmeleri için yönetimde uzun süre kal
malarını sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi, 

• Kamu İktisadi Teşebbüslerinin idari, mali ve işletmecilik açısın
dan müstakil çalışabilmelerini ve politik müdahalelerden uzak 
tutulmalarını sağlayacak bir yapının teşekkülü, 

• Vatandaşlarımızın kendi güçleriyle veya makul teşvik tedhirleri 
ile gerçekleştirebilecekleri yatırım alanlarında Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin yeni yatırım yapmamaları 

• Kamu İktisadi Teşebbüslerine bağlı bazı işletmelerden başlaya
rak, bu işletmelerin anonim şirket haline getirilip hisse senetle-

. rinin halka satışının sağlanmas.ı. Bu hususun realize edilebilme
sinde sermaye piyasasının geliştirilmesi için alacağımız genel ted
birlerle birlikte, menkul değerlerin satışını teşvik edecek 'vergi 
düzenlemelerinin önemli rolü olacaktır. 



Muhterem Milletvekilleri, 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, yurdu
muzun değişik bölgelerindeki iktisaden geri kalmış yörelerimizin geliş
tirilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, refahın 
yurt sathına dengeli yayılması başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizin geliştirilmesi için alacağımız 
başlıca . tedbirler şunlardır : 

• Bu yörelerde, tabii kaynakların, tarım ve hayvancılığın geliştiril
mesine ve ürünlerin değerlendirilmesine yönelik veya istihdamı 
arttırıcı projeler için özel teşvik tedbirleri uygulanacaktır. Pro
jenin özelliğine göre, ucuz ve uzun vadeli kredilerin verilmesi, ya
tırım maliyetinin belirli bir bölümünün devletçe hibe olarak kar
şılanması, yatırım ve işletme döneminde önemli vergi muafiyet
leri uygulanması bu tedbirler arasındadır. 

• Bu yörelerde yol, su~ elektrik, okul, hastane, sağlık ocağı, 'haber
leşme gibi altyapı yatırımlarının ve sosyal tesislerin süratle ya~ 
pılması sağlanacaktır. 

• Sınır illeri çıkmaz sokak olmaktan kurtarılacaktır. Komşu ülke
lerle iktisadi ilişkileri geliştirmek için sınır ticatetine önem veri
lecek, giriş-çıkışı kolaylaştırıcı her türlü tedbir alınacaktır. 

• Bu yörelerde çalışan yönetici ve memurların tatminkar ücret al
maları sağlanacak, lojman yapımı hızlandırılacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Madencilik, sanayi sektörü hasılamızda % 10, gayrisafi milli iha
sılada % 2, ihracatımızda % 5 civarında paya sahiptir. 

Arama, işletme ve metalürji sanayi bakımından, ülkemiz madenci
liğine tam anlamıyla kamu sektörü hakimdir. Maden üretiminin gayrisafi 
milli hasıla ve ihracatımız içinde çok düşük bir payı olması yanında, ger
çek potansiyelin tesbiti yönünden aramaların yeterli seviyede olduğunu, 
işletmelerin verimli çalıştığını ifade etmek de mümkün değildir. Bu genel 
tesbitlerin ışığında, madencilikte bugüne kadar takip edilen politikanın 
yetersiz olduğu, konuya yaklaşımda ve uygulamada değişiklikler yapıl~ 
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

Hedefimiz bazı madenlerde yurtiçi ihtiyacının emniyetli, yeterli ve 
ekonomik seviyede karşılanması ile birlikte, özellikle maden ihracatının 
süratle bugünkü seviyenin üstüne çıkmasını sağlamaktır. 
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Sayın Üyeler, 

Unutmamak gerekir ki yeraltı tabii zenginlikleri ancak milletimizin 
istifadesine sunulduğu takdirde bir değer taşır. Aynı derecede önemli bir 
husus ise maden kaynaklarının zamanında değerlendirilmesinin konu· 
nun esasını teşkil etmesidir. Bunun başlıca iki sebebi vardır: Birincisi 
teknolojik gelişmeler sonucu daha önce kullanılan bazı maden ve malze
melerin yenileriyle ikame edilebilmesi, ikincisi ise dünyanın başka yerle. 
rinde yeni rezervlerin bulunması halinde rakiplerin çoğalmasıdır. 

İhracata dönük madencilik yatırımlan büyük ölçüde sermaye, ileri 
teknoloji ve güçlü dış pazarlama gerektirmektedir. Bu üç unsurun pro
jenin özelliğine göre kamu sektörü, özel sektör ve dış yatırımcıların işti
rakiyle ortaklıklar kurulmasını faydalı buluyoruz. 

Yerli ve yabancı yatırımcıların uzun vadede güvenli bir yatının or
tamına kavuşabilmeleri için tedbirlerin alınması şarttır. 6309 sayılı Ma
den Kanununun tadil edilerek maden arama ve işletmesini kolaylaştıra
cak bir yapıya kavuşturulmasını, Devletçe işletilecek madenlerin gözden 
geçirilmesini zorunlu görüyoruz. 

Maden üretimini ve ihracatını en yüksek seviyeye çıkarmaya, ma
den ve petrol arama ve işletmesinde yerli-yabancı her çeşit imkandan en 
iyi şekilde faydalanmaya kararlıyız. 

Sayın Üyeler, 

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde milli gelirin yarısı veya ya
rıdan fazlası hizmet 1sektörü'nde teşekkül eder. Sosyal gelişmenin 

sağlanması, tarımın ve sanayinin ilerlemesi hizmet sektörüyle doğrudan 
ilgilidir. İstihdamın en yoğun olduğu sektördür. 

Hizmetler sektörü iç ve dış ticaret, turizm, pazarlama, taşımacılık, 
müteahhitlik, :bankacılık ve sigortacılık, haberleşme gibi yurtiçi ve yurt
dışı faaliyetler ile esnaf ve sanatkarlarca yapılan işlerin önemli bir bölü
münü içine alır. 

Hizmet sektörünün geliştirilmesi işsizliği en kısa zamanda çözecek 
yolların başında gelir. 

Turizmin geliştirilmesi için altyapı yatırımlarının hızlandırılma

sını, bürokrasinin asgariye indirilerek süratli bir karar ve uygulama siste
minin geliştirilmesini, gerçekçi döviz kurlarının sürekli kılınmasını, iç ı1e 
dış yatırımların etkili ve istikrarlı bir şekilde teşvik edilmesini en önemlı 

konular olarak görüyoruz. 
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Kara, deniz ve hava taşımacılığının, Türkiye'nin coğrafi avantajla· 
rını da dikkate alarak, en iyi şekilde geliştirecek tedbirleri almaya karar
lıyız. 

Ülke ekonomisinin dışa açılmasında, dış ödemeler dengesinin tesi
sinde, ihracat ve dış pazarlama hizmetlerinin taşıdığı önem herşeyin öte
sindedir. 

Dış ülkelerde hizmet veren müteahhitlerimize, diğer ülkelerin de 
yaptığı gibi destek olunmasını, dünya piyasasında daha güçlü hale gel
meleri için gerekli tedbir ve teşviklerin alınmasını zorunlu görüyoruz. 

Teleks ve telefon gibi haberleşme sisteminin daha da geliştirilerek 
iç ve dış ticaretin kolaylaştırılması gerekmektedir. 

Bankacılık yanında, özellikle bugüne kadar ihmal edilen sigortacı· 
lığın geliştirilmesine önem vereceğiz. 

Serbest bölgelerin, genel olarak ihracatın arttırılmasında olduğu ka
dar, doğrudan hizmet ihracında önemli bir araç olduğuna, bu yüzden de 
süratle tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem Üyeler, 

İktisadi ve sosyal ıbünyemizde, hizmet, üretim ve. istikrar unsuru 
_ olarak Esnaf ve Sanatkar'ın önemli bir yeri vardır. Esnaf ve Sanat-

karlar emek ve sermayenin birleştiği, teşebbüs gücünün gelişmesi için 
tabii şartların mevcut olduğu meslekler topluluğudur. 

Bugünün esnaf ve sanatkarı, toplumun temel direği olduğu 'kadar, 
sanayinin önemli hır yardımcı unsuru ve hizmetler sektörünün asli tuı

·surlarından biridir, yarının sanayici ve ihracatçı adayıdır. Devlet çalış
mak ve ilerlemek isteyenin önündeki engelleri kaldırmalı, gelişmesi için 
gerekli teşvikleri sağlamalıdır. 

Esnaf ve sanatkar için en önemli IJ:ıusus işyeri sa'hibi olması ve ma
kina - teçhizat alımında gerekli desteğin teminidir. Bu maksatla küçük sa
nayi sitelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına, halen sadece Halk 
Bankası eliyle verilen kredilerin bütün banka sistemine yaygınlaştırılarak 
her ticari bankanın esnaf ve sanatkara daha uygun kredi verebilmesine 
ağırlık tanıyacağız. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın ürettiği malların sadece yurt içinde de· 
ğil, yurt dışında da pazarlanabilmesi için gerekli teşvikler uygulanacak; 
teknik yardım, bilgi ve eğitim yönünden daha iyi hizmet veren danışma 
ve yardımcı birimler geliştirilecek, bu maksatla esnaf ve sanatkar kuru
luşlarına gerekli yardım yapılacaktır. 
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Değerli Milletvekilleri, 

İktisadi politikamızda ihracat'ın çok önemli bir yeri olacaktlr., 

İhracatımızın geliştirilmesi için öngördüğümüz başlıca tedbirler 
şunlardır: 

• İhracatta iç ve özellikle dış finansman kaynaklarını artırıcı, fil 
racatı kolaylaştırıcı tedbirlere ağırlık verilecektir. 

• Teşkilatlanma ve bilgi akımı sağlanarak; 
- Dış pazarlar hakkında bilgilerin sağlam ve süratli bir şekil· 

de temini ve ihracatçıya aktarılması için gerekli sistemin ku· 
rulmasına çalışılacaktır. 

- Dış ticarette ihtisaslaşma teşvik edilecek, ihracatçıların kendi 
aralarında yurtiçinde ve yurtdışında meydana getirecekle.ı.ı 
kuruluşlar desteklenecektir. 

- Devletin bütün iç ve dış kuruluşlarının ihracatçılarımıza dış 
ilişkilerde her bakımdan aktif destek vermesi sağlanacaktır. 

• Kalite kontrolu, ambalajlama, nakliye, dış pazarlarda dağıtım ve 
satış sonrası işlem ve faaliyetlerin gelişmesini teşvik edecek ted
birlere önceHk tanınacaktır. 

• İhracatla ilgili ithalat ve 'hammadde temininde yurtdışına mal Çl· 

kışına, ihracat sonrası işlemlerin tamamlanmasına kadar bütün 
form.ali tel er basitleştirilecektir. 

Sayın Üyeler, 

Tüketicinin korunmasını en güvenilir şekilde sağlayacak unsurların 
başında ticaret sektörünün sağlıklı çalışması gelir. Bunun için de sağ
lam rekabet şartlarının teşekkülü, mal ve hizmet pazarlamasındaki bütün 
faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması gerekir. Böy
lece tüketiciye her mevsimde kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve 
hizmet arzetmek mümkün olabilir. 

Ticaretin gelişmesine, bunun için de özelli'kle düzenli bir pazarlama 
zincirinin kurulması için şu tedbirlere önem verilecektir : 
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• Tasnif, işletme ve ambalajlama tesislerinin geliştirilmesi teşvik 
edilecektir. 

• Her çeşit mal ve ürünün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi, ibuiı
ların iç ve dış pazarlara zamanında ve yeterli miktarlarda verile
bilmesi, depolama ve muhafaza tesislerinin geliştirilmesiyle 1 

mümkündür. Depolama ve muhafaza işlemleri genellikle kamu 
kuruluşları tarafından yapılan ürünler için, tesis ve işletme ,salhu
larında özel teşebbüs de teşvik edilecektir. 
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• Yurtiçi ve yurdışı nakliye hizmetlerinin geliştirilmesi; yurtdış1 
nakliyede formalitelerin basitleştirilmesi, dışarıda karşılaşıla:ı 
problemlerin daha süratli bir şekilde çömilmesi sağlanacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Kalkınmada asıl hedef Sosyal Gelişme'nin sağlanmasıdır. 
Hedef olarak Sosyal Adalet'in, fırsat eşitliğinin sağlanması, böl

geler aı:ası gelişmişlik farklarının azaltılması, refahın yaygınlaştırılması, 
sosyal politikamızın temel unsurlarını meydana getirir. 

Sosyal gelişmenin devamlılığı ve gerekli kaynakların artan bir şe
kilde temini, iktisadi gelişme ile yakından ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve 
iktisadi gelişme arasındaki ahengin ve dengenin korunması önemlidir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Çiftçi, küçük esnaf ve sanatkar, işçi, memur, emekli, dul ve yetim
ler ile kimsesizlerin sosyal güvenliğe sahip olmaları; korunmaya muhtaç 
çocuklar ve yaşlılar ile çalışamayacak derecede malul ve sakatların ye. 
terli seviyede sosyal yardıma kavuşturulmaları; eğitim ve öğretimde fır
sat ve imkan eşitliğinin sağlanması, bütün vatandaşlarımızın sağlık hiz· 
metlerinden yararlanmaları Sosyal Güvenlik anlayışımızın esaslarını 

meydana getirir. . 

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikamız, çalışmamayı teşvik 

edici değil, muhtaçların korunmalarına, gelişmelerine, yararlı hale gelme
lerine yönelik olacaktır. 

Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki farklılıklar, nimet ve 
külfet dengesi dikkate alınarak giderilecek, alınan primler ile yapılan yar
<limlar arasında uyum sağlanacaktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleri ile ilgili ikili 
anlaşmaların yapılmasına ve yapılanların ıslahına gayret gösterilecektir. 

Gönüllü sosyal dayanışmayı, bilhassa geleneksel sosyal dayanışma 
esaslarını ve kuruluşlarını, toplumumuzun temelini teşkil eden aile sis
temi içindeki sevgi, şefkat ve saygıdan kaynaklanan tabii sosyal dayanış· 
mayı idame ve teşvik edecek t·edbirlerin alınmasını faydalı görmekteyiz. 

Değerli Milletvekilleri, 

Aile milletimizin temelidir. 

Aile yapımızın tabii ve tarihi vasıflan olan, örf ve ananelerimiz ile 
perçinlenmiş bulunan sevgi, saygı, feragat ve fedakarlığın geliştirilmesi
nin, toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesin· 
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de, gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlakın, milli ve manevi değerlerin 
korunmasında, çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 

Fert ve millet seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve en önemli temi
natı ailedir. 

Muhterem Üyeler, 

Geleceğimizin teminatı olan çocu1darımızın ve gençlerimizin mo
dern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve 
a'hlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye saıhip, herkese 
karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetiş
melerini milli eğitim'in esası sayarız. 

Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınma
sında, milli ve ahlaki değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, 
sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktarılmasında, ilmin ve 
ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel olarak fertlerin 
ve milletlerin sosyal ve iktisadi seviyeleri eğitim ile doğrudan ilgilidir. 

Eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmenlerdir. Bunun için öğret
menlerimizin meselelerine büyük önem veriyoruz. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. 

Eğitim ve öğretim devletin başlıca görevleri arasındadır. Ancak, dev
letin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve özel kuruluşların da eğitim 
ve öğretim hizmetleri yapabilmeleri sağlanacaktır. 

Herkesin yapmakla zıorunlu olduğu temel eğitim dışında, sayı, çeşit 
ve vasıf itibariyle eğitim ve öğretim hizmetleriyle memleketin iktisadi ve 
sosyal hedefleri arasında irtibat kurulması elzemdir. 

'Bugün yüksek öğretimde, bir taraftan orta öğretim mezunlarının 

açıkta kalmasına sebep olan kapasite yetersizliği, diğer taraftan eğitim 
ve öğretimi ile istihdam ihtiyacı arasındaki uyuşmazlıklardan kaynakla
nan ve yüksek öğrenim yapmış gençlerimizin işsiz kalması sonucunu do
ğuran bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu durum şimdiye kadar takip edilen 
orta öğretim politikasının gerçekçi olmadığını; ülkemiz ihtiyacına cevap 
vermediğini ortaya koymaktadır. 

Bu itibarla orta öğretimde genel eğitim ağırlığının tedricen ve nisbi 
olarak azaltılarak, yetenekli ve arzulu gençlerimiz için yüksek öğrenime 
açık mesleki ve teknik öğretime büyük ağırlık verilecektir. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müsbet ilimler, sosyal ve manev1 
ilimler ile birlikte teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetle
rine önem verilmesini; bu kuruluşlarımızın sınai, iktisadi, sosyal ve diğe.ı 
konularda pratik araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik için ge
rekli tedbirlerin alınmasını faydalı görürüz. 

Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde, kısa sürede verimi arttıracak 
teorik ve uygulamalı kurslar ile yaygın eğitim faaliyetlerine önem verile
cektir. 

Yabancı dil, mesleki gelişme ve başarının olduğu kadar, dış ticaret, 
milletlerarası ilişkiler, ilim, sanat ve kültür alışv.erişinin de temel aracı 
haline gelmiştir. Bu yüzden orta ve yüksek öğretim yapan gençlerimizifi 
asgari bir yabancı dili iyi derecede öğrenebilmeleri için gerekli bütün ted
birlerin alınmasını elzem görüyoruz. 

, Halk eğitimine devamlılık kazandırmak için, okul dışı eğitim ve kül
tür faaliyetlerinin geliştirilmesine, radyo ve televizyondan müessir bir şe
kilde faydalanılması gerektiğine inanıyoruz. 

Aziz Milletvekilleri, 

Kültür ve sanat milletlerin gelişmesinde başta gelen bir değer
ler manzumesidir. 

Kültür ve sanat, milli değerlerin korunmasında ve gelişmesinde ol
duğu kadar, milletlerarası ilişkilerde de yakınlaşma ve dayanışmanın te
mel unsurudur. 

Milli bütünlüğümüzün her yönü ile araştırılmasına, işlenmesine, ge
liştirilmesine, benimsetip yayılmasına ve tanıtılmasına çalışılacaktır. Yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın, soy.daşlarımızın ve çocuklarının milli 
kültürümüzden kopmamaları için gerekli tedbirler alınacaktır. 

İlim adamlarımızın, din alimlerimizin ve sanatçılarımızın maddi ve 
manevi değerlerimizin korunmasında ve gelişmesinde önemli hizmetler 
ifa ettiklerine inanıyoruz. 

Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin haklarının korunmasına özel ola
rak itina gösterilecektir. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, 
musiki, resim, folklor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi kültür, sanat 
ve eğitim politikamızın ana hedefidir . 

Sanatçının korunması ve sanatçı yetiştirilmesi için devletin gerekli 
desteği sağlamasını gerekli ıbuluruz. 
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Eski eserlerin korunmasını, yaşatılmasını, tarihi ve kültürel mira
sımıza saygının tabii bir ifadesi olarak görürüz. 

Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, modern imkan ve araçlarla teç
hiz edilmesi, yurt sathına yayılması, okuma zevk ve alışkanlığının teşvik 
edilmesi zorunludur. Telif ve tercüme ansiklopedi, ilim ve kültür yayın
larının yaygınlaştırılması için, gerekli tedbir ve teşvikleri getireceğiz. 

Milli kültürümüzün tanıtılmasında ve yayılmasında radyo, televiz
yon ve basının büyük rolü ve önemi vardır. Bu meyanda, Anadolu Bası
nı'nın teşvik tedbirleri ile güçlendirilmesini, basın -yayın hizmetlerinin 
dengeli dağılımını temin edecek bir politika olarak kabul ediyoruz. 

Tür kçemizin yapısını ve güzelliğini zedeleyecek hareketlere izin ve
rilmemesi, ana dilimizin tabii seyri içinde gelişmesi gerektiği görüşünde
yiz. 

Telif ücretlerinden de belirli blr sınıra kadar vergi alınmaması ve bu 
sınırın üzerindeki vergi nisbetinin ise düşük tutulması için gerekli ted~ 
birler alınacaktır. 

Sayın Üyeler, 

Çocuklarımız ve gençlerimiz cemiyetimizin geleceğinin teminatı 

ve en değerli varlıklarıdır. Süratle kalkınan ve refah seviyesi yükselen 
Türkiye'mizin milli, manevi ve kültürel değerleri mükemmel olarak 
yetiştirilen ve eğitilen gençlerimize devretmek en önemli hedeflerimizden 
birisidir. 

Çocuklarımızın, daha doğum öncesi safhadan başlamak üzere, geliş
melerinin her safhasında ihtiyaç duyulan her çeşit ana ve çocuk sağlığı hiz
metlerine büyük bir önem verilecektir. Beden ve ruh sağlığı daha güçlü 
nesiller yetiştirmeleri için, dar gelirli ailelere sosyal yardım yapmak gaye
sini de taşımaktayız. Çocuklarımıza ve gençlerimize götürülecek hizmet
lerin ve tesislerin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınacak, bu ko
nuda kalkınmada öncelikli yörelerle, ihtiyacın fazla o,lduğu şehirlere ön~ 
celik verilecektir. 

Sayın Üyeler, 

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yönünden mükemmel şekilde geliş
mesini sağlamak hedefimizdir. Bu maksatla okuliçi eğitim ve öğretime ila
veten, okul dışında fikir, kültür, sanat, spor ve folklor faaliyetlerinin ya
pılmasını sağlayacak tedbirler büyük önemi haizdir. Bütün okullarda baş
lıca spor faaliyetlerinin yapılmasına imkan verecek modem tesislerin ku
rulması öncelik taşımaktadır. 
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Orta ve yüksek öğrenim yapmış gençlerimizin meslek hayatına inti
bakının kolaylaştırılması ve başarılarının arttırılması için önceden çalış
ma ve tatbikat imkanlarına kavuşturulmaları önemlidir. 

Burs ve yurt şartlarının iyileştirilmesi, gençliğin tatil zamanlarını en 
faydalı şekilde değerlendirmesini sağlayıcı imkan ve faaliyetlerin destek
lenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Toplumun muhtelif sosyal gruplarına mensup okul dışındaki gençli
ğin meseleleri üzerinde önemle durulacaktır. 

Muhterem Üyeler, 

Disiplinli, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış, sağ-

lıklı bir toplumun teşekkülünde spor faaliyetleri önemli bir unsurdur. 
Sporun geliştirilmesi için alınacak bazı temel tedbirler şunlardır : 
• Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 
• Kitle sporuna önem verilecek ve bunun için gerekli şartlar hazır

lanacaktır. 

·• Uzun süreden beri arzu ettiğimiz ve milletçe alıştığımız başarıla
rını göremediğimiz Türk güreşi için özel tedbirler alınacak, bu ko
nuda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 

• Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olan
ların beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaları sağlanacak 
ve her alanda antrenör yetiştirilmesine önem verilecektir. 

• Şehir imar planlarının hazırlanışında spor alanlarına, yeşil alan
lara ağırlık verilecek mevcut planlarda bu maksatla tahsis edilmiş 
yerlerden süratle faydalanılması için gerekli çalışmalar yapılacak 
ve uygulanacaktır. 

• Spor malzemeleri imalatı teşvik edilecek, yurtiçinde imal edile
meyen veya imali ekonomik olmayan spor malzemelerinin ithali 
kolaylaştırılacak ve muafiyet imkanları sağlanacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Çalışma Hayatı'nın adil, istikrarlı bir sistem içinde yürütülmesi, top
lumun sosyal ve iktisadi gelişmesinin ölçüsü ve teminatıdır. 

Milli ekonomimiz bakımından verimliliği ve çalışmayı teşvik edici 
esasların uygulanması gerekmektedir. 

İşçi ve işverenin aynı gaye için çalışması, karşılıklı hak ve görev
lerin adil esaslara bağlanması mücadele ve kavga yerine meseleleri görü
şerek anlaşma yolunun tercih edilmesi hedef olmalıdır. Bu hedef istika
metinde gayret gösterildiği takdirde vatanperver ve sağduyulu işçi ve iş
verenlerimizin iş barışının tesisi ve idamesinde ve dolayısıyla sosyal ve 
iktisadi gelişmemizde en doğru yolu seçmiş olacaklarına inanıyoruz. 
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Sendika kurma, toplu sözleşme, grev ve lokavt haklarını hür de
mokratik nizamda çalışma hayatını düzenleyen temel unsurlar olarak gö
rüyoruz. 

Ücretin işe ve verimliliğe göre tesbitini, eşit ise eşit ücret verilme
slni sosyal adalet anlayışımızın icabı sayarız. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesini, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve bu hususun müessir bir şekil
de Devlet denetimine tabi tutulmasını gerekli görmekteyiz. 

İşçilerimizin mesleki ve teknik yönden gelişmeleri ve vasıflı işçj 
yetiştirilmesi bakımından işbaşında eğitim, kurs ve seminerler düzenlen
mesi önem taşımaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ekonomi'k ve sosyal problemlerinin çö
zümü ve her çeşit hak ve menfaatlerinin korunması; yurt dışında büyü
yen çocuklarımızın ahlak, örf ve adetlerimize, vatanımıza, milletimize ve 
Türk kültürüne bağlılıklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmayı 
önemli bir görev telakki ediyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, 

ülkemizde işsizlik meselesi uzun yılların birikimidir. Bu sebeple 
kısa zamanda çözülebilmesini gerçekçi bulmuyoruz. Ancak, doğru, istik
rarlı ve kararlı politikalar uygulanması halinde, önce işsizliğin artmas1 
ônlenebilir, zamanla ve tedrici olarak da birikmiş işsizlik azaltılabilir. 
İşsizliğin azalma hızı kalkınma hızıyla orantılıdır. 

Kalkınma hızının bugünkü seviyesinden daha yüksek bir seviyeye 
ç.ıkarılması, esas itibariyle ithalat hacminin belirli bir nisbette artışına 
bağlıdır. Başka bir ifadeyle kalkınma hızı ile döviz dengesi arasında çok 
yakın bir ilişki vardır. Döviz dengesini dikkate almadan yatırımların 
arttırılması kısa zamanda döviz darboğazına sebep olur. Bu bakımdan 
ihracatın teşviki, döviz dengesinin temini, kalkınma hızının yükseltlmesi 
ıçin elzemdir. Bu husus kalkınma hızının tedricen yükseltilebilmesinin 
mümkün olduğunu göstermektedir. Kalkınmanın daha fazla hızlandırıla
bilmesi akıllı bir dış borçlanma ve yabancı sermaY-e akışı ile sağlanabilir. 

Sayın Milletvekilleri, 

İşte bu anlayış içerisinde, işsizliğin azaltılabilmesi için aşağıdaki 
politika ve uygulamaları esas alıyoruz : 
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• İç tasarrufların arttırılması yoluyla yatırımlar arttırılacaktır. 
Vergileme yoluyla iç tasarrufun arttırılması sağlanacaktır. 

• Gönüllü Tasarrufların teşviki için her türlü araç ve ınetoddan 
faydalanmaya kararlıyız. Bu maksatla : 



- Sermaye piyasası ve mali piyasalarda hisse senedi, 'kar ortaklığı 
senedi, mevduat sertifikası, tahvil ve bunların değişik vadeli çe
şitlerinin yaygınlaştırılması temin edilecektir. 

- Bankaların mevduat toplama ve kredi vermede rekabet içinde 
çalışmaları sağlanacak, böylece halkın tasarrufu daha iyi değer
lendirilecektir. 

-- İktisaden geri ödeme gücüne sahip altyapı projeleri işletmeye 
'alındıktan sonra halka açılacaktır. Örnek olarak, Boğaz Köprüsü, 
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı gibi tesisler değerlendiri
lerek, güvenilir, devamlı ve enflasyona karşı korunan şartları 
haiz gelir senetleri kısmen halka satılacaktır. Buradan elde edile
c~k paralar ile İkinci Köprü, Karakaya, Atatürk Barajı gibi pro
jeler süratle tamamlanabilecek ve bunlar da halka açılabilecek
tir. 

Bu suretle, iç tasarrufların arttırılarak yatırımlara dönüşmesi iş
;;izli~in çözümünde önemli rol oynayacaktır. 

• Dış tasarruflar ve yatırımlar da işsizliğin azaltılması için önemlı 
bir kaynak teşkil etmektedir. Yurt dışında her bakımdan gayet 
zor şartlar altında çalışan yüzbinlerce vatandaşımız bulunmakta
dır. Gurbet ellerdeki vatandaşlarımıza kendi ülkelerinde iş im
kanı sağlanması ve ayrıca genel olarak işsizliğin azaltılması için 
yabancı sermaye ve 'krediden önemli ölçüde faydalanılmasına ta
raftarız. 

Önümüzdeki beş yıl içinde ülkemize gerek Batı dünyasından, ge
rekse Ortadoğu'nun zengin ülkelerinden ciddi bir sermaye akımı 
cezbetmek mümkündür. 

Önemli bir diğer tedbir de; 

• İhracatın teşviki yoluyla işsizliğin azaltılmasıdır. İhracat yoluyla 
yeni pazarlar açılacak, mukayeseli avantajımız olan emek-yoğun 
malların ihracatı istihdam imkanlarını arttıracaktır. Ayrıca, ih
racatın yeni yatırımlar için döviz ihtiyacını da karşıladığı dik
kate alınırsa, kalkınmanın hızlandırılmasında ve işsizliğin aza] .. 
tılmasında ihracatın teşvikine verdiğimiz önem daha iyi anlaşı
lacaktır. 

• İşsizliğin yoğun olduğu bölgelerde altyapı projelerine ağırlık ve
rilerek, yeni istihdam imkanları geliştirilmiş olacaktır. 

• Konut inşaatı, el sanatları, halıcılık, dokumacılık ve benzeri ev 
endüstrileri gibi işgücü ihtiyacının fazla olduğu emek-yoğun 
alanların teşvik edilmesi istihdam imkanlar.mı arttıracaktır. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Vatandaşlarımızın bedeni ve ruhi sağlığının korunması için gerekli 
tedbirleri almak veya alınmasını temin etmek devletin asli görevleri ara
smdadır. 

Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde fay
dalanmasını sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır. 
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Bu maksatla: 

• Sağlık hizmetlerinin vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formali
teden uzak ve ülke sathında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

• Doktor ve sağlık personelinin yurdun her köşesinde bulunabil
mesının, hizmeti isteksiz hale getiren zorlama yerine, teşvik 
edici politikaların daha faydalı olacağına inanıyomz. 

• Sosyal güvenlikle ilgili sağlık, hayat, yaşlılık gibi sigorta sistem
lerinin geliştirilmesi için sigorta primlerine vergi muafiyeti ge~ 
tirilecektir. 

• Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına kavuşturulmasını, 

herkesin istediği hastaneden faydalanmasını sağlayacak bir sis
temin geliştirilmesini hedef alıyoruz. 

• Sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alınarak, toplum sağlığını 
tehdit eden hastalıklarla daha tesirli mücadele için koruyucu he
kimliği önem verilecek, gıda maddelerinde kalite kontrolü daha 
müessir bir şekilde yapılacak, çevre şartlarının iyileştirilmesi 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

• Hastane ve sağlık ocağı sayısı arttırılacak, sağlık tesislerimiz 
modern alet, makina ve araçlarla teçhiz edilecektir. 

• Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversite hastaneleri arasın· 
da işbirliği imkanlarının arttırılarak, birbirlerini takviye eden 
bir anlayışla çalışmalarını; Devlet ve Sigorta Hastanelerinin yü
künü hafifletmek ve daha iyi hizmet verebilmelerini temin et
mek için, bu kuruluşlar dışında çalışan doktor v~ sağlık perso
nelinden belirli esaslar dahilinde faydalanılacaktır. 

• İlaç sektörünün geliştirilmesi ve rekabetin sağlanması, bütün ha
yati ilaçların her zaman kolaylıkla bulunabilmesi için gerekli 
tedbirleri alacak, kalite kontrolüne ve ilaç kullanımındaki ısra
fın önlenmesine önem vereceğiz. 

• Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilaveten, özel sağlık 
müesseselerinin kurulmasını teşvik edeceğiz. 



0 Heyet raporları ve benzeri gibi, resmi sağlık kuruluşlarındaki 
doktorlarımızın kısıtlı zamanlarını heba eden, şekli ve genellikle 
faydasız formaliteler azaltılacak veya kaldırılacaktır. 

Sayın Üyeler, 
1 

Şehirler toplumun aynasıdır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi şehir~ 
lerin düzenli ve planlı oluşu ile ölçülür. ülkemizi medeniyet zirvesinde 
görmek isteyen hükümetimiz, şehirlerimizin ve şehirlilerimizin meselele
rjne büyük önem vermenin zaruretine inanmaktadır. 

İktisadi ve sosyal yapımızdaki gelişmeler, nüfus artış ve şehirleşme 
sebebiyle, köyden şehire akımın devam edeceği muhakkaktır. Ancak, 
şehirleşme politikamız, büyük şehirlerimizi daha da büyütmek değil, 
yurt sathında dengeli bir şekilde yayılmış, kendi kendine yeterli, orta bü
yüklükteki şehirlerimizi geliştirmek hedefini esas alacaktır. 

İmar planlarının kısa sürede tamamlanması ve bunların müessir ve 
disip,linli bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir sistemin kurulması za-
ruridir. · 

Altyapı, belediye, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile birlikte sosyal 
hizmetler, şehirleşme hızına paralel olarak süratle büyüyen ve bu yüz
den de süratle çözüm gerektiren hizmet alanlarıdır. 

Belediyeler şehirleşm11 hizmetlerinin ifasında ana kuruluşlardır. Be
lediyelerin müessir, süratli ve verimli şekilde hizmet verebilmeleri için, / 

nıükellefiyetlerine uygun im'kan ve kaynaklara kavuşturulmalarını ve 
bunları en iyi şekilde kullanmalarını sağlayacak tedbirleri alacağız. 

Yüce Meclisin Değerli Milletvekilleri, 

Konut en önemli meselelerimizin başında gelmektedir. Bu mese
leye, belirli bir süre içinde tatminkar bir çözüm getirilemediği takdirde 
hüyük patlamaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Hükümetimiz konut yapımı için, her türlü imkan ve kaynağın se
ferber edilmesini zorunlu bulmaktadır. Konut için alacağımız başlıca 
tedbirler şunlardır : 

• Konut inşatında daha kullanışlı ve daha ekonomik birimlerin teş
vikine önem verilecektir. 

• Finansman_. konut yapımında temel problemdir. Konut 'kredile
rinin bütün ticari bankalara yaygınlaştırılması sağlanacak; yapı 
tasarruf hesapları teşvik edilerek konut kredileri ödeme süresi 
ve miktarları yönünden makul esaslara bağlanacak; bütçe dışı 
kaynaklara dayalı bir «Konut Fonu» kurulacaktır. 
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• Başta vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını teşvik etmek, ko
nutun kiraya verilmesini de kolaylaştırmak üzere, konut alım- sa
tımı ve kira gelirleri ile ilgili vergiler sayıca ve nisbet olarak azal
tılacak, vergi muafiyeti getirilecektir. 

• Gerek imar planlarının tamamlanması, gerekse inşaat izninden 
iskana kadar lüzumlu ruhsatların çok uzun zaman aldığı mev
cut düzende, gecekondu veya kaçak inşaatın önlenmesi bir tarafa, 
normal konut yapımı da büyii'k güçlüklerle karşı karşıyadır. Ko
nut yapımıyla ilgili formaliteler basitleştirilecek, imar planlan 
süratle tamamlanacak, mahalli birimlerin yetkileri arttırılacaktır. 

• Toplu konut yapımını hızlandırmak, aynı zamanda vatandaşın 
kendi evini kolaylıkla yapabilmesine imkan vermek için, devletin 
konut arsası tahsisi veya bunun için gerekli desteği sağlamasını 
öngörüyoruz. 

• Konutla birlikte devreye giren bir altyapı inşaat programının uy
gulanmasını, bunun için gerekli tedbirlerin ve teşviklerin geliş- 
tirilmesini zorunlu buluyoruz. 

• Bu amaçlara uygun olarak Toplu Konut Kanunu tadil edilecek, 
formalitelerden arındırılacaktır. 

• Memur ve işçi için kira büyük bir yük haline gelmiştir . Yurt sat
hında memur ve işçilerin konut sahibi olmaları teşvik edilecektir. 

• Kalkınmada öncelikli yörelerden başlamak üzere, 'gerekli per
sonel için lojman yapımına hız verilecektir. 

• İmar affının süratli bir şekilde işlemesi temin edilecek ve aftan 
istifade eden gecekondu bölgelerine altyapı hizmetlerinin önce
likle götürülmesine önem verilecektir. 

Sayın Üyeler, 

Daha ziyade hava ve su kirliliği olarak kendini gösteren Çevre 
Sorunları, belirli bölge ve şehirlerimizde toplum sağlığını ciddi ölçü
de tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Çevre sorunlarımızın ana sebebi hızlı 
ve düzensiz şehirleşme ve sanayi tesislerinin belirli bölgelerde aşırı yoğun
laşması sonucunda tabii dengenin bozulmasıdır. Bu konuda düşündüğü
müz tedbirler şunlardır: 
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• Başta Ankara olmak üzere, hava 'kirliliğinin sağlık yönünden ciddi 
tehlike teşkil ettiği şehirlerimizde acil ve süratli tedbirlerin alın
ması gerekmektedir. Bu maksatla: 
- Kısa vadede hava kirliliğini azaltacak en önemli unsur iyi ka

litede ve yeterli miktarda yakıt temini olduğundan hareketle, 
yurtiçi üretiminin arttırılması yanında, gerektiğinde ithalata 
da başvurulacaktır. 



- Orta ve uzun vadede daha köklü ve kalıcı çözümlerin getiril
mesi için şimdiden proje hazırlıklarına başlanacaktır. Ayrıca, 
merkezi ısıtma imkanlarının geliştirilmesi ve bu şehirlerde 
nüfusun yoğunlaştırılmasını azaltıcı tedbirlerin alınması ge
rekmektedir. 

• Marmara Denizi, Haliç, İzmit ve İzmir Körfezleri gibi su kirlen
mesinin aşırı olduğu yerlerde süratli tedbirler alınmadığı tak 
d_irde çözüm daha da güçleşecektir. Bu maksatla; 

• Mevcut sanayi tesislerinin tasfiye işlemlerine titizlikle uymaları 
sağlanacak, tesis dışına zararlı artık madeleri atmalarına engel 
olunacaktır. 

• Tabii güzelliklerin korunmasına ve gelişmesine büyük önem ve
rilecektir. Teknik ve ekonomik şartlar sonucu, bazı tesislerin de
niz, göl veya nehir kıyısında kurulması zaruri olduğu hallerde kir
lenmeyi önleyici tedbirlere uyulması sağlanacaktır. 

• İçme ve kullanma suyunda insan sağlığının gerektirdiği şartların 
temini, kanalizasyon tesislerinin yeterli hale getirilmesi zorunlu
dur. 

Sayın Üyeler, 

Kamu İdaresi'nin veriliğini arttırmak maksadıyla bugüne ka
dar yapılan çalışmalarda, meselelerin gerçek sebeplerine göre değerlendir
m·c ve düzenleme yapılamadığı için başarılı olunamamıştır. 

Yetkilere paralel olarak sorumluluğun da kamu hizmetinin gerekle
rine uygun olması şarttır. 

Değişik birimler tarafından aynı maksada dönük olarak yürütülen 
hjzmetlerin bir arada toplanması, yetki ve sorumlulukların dağını'klık
tan kurtarılarak teşkilatlanmada sadeleşmeye gidilmesi, bakanlık ve her 
seviyede teşkilat sayısının birleştirilerek asgariye indirilmesi zorunludur. 
Buna mukabil, kararların ve hizmetlerin · aksamasına ve tıkanmasına se
bep olan aşırı merkeziyetçi birimlerde ise, yetki ve sorumluluk hiyerarşi
sinin yeniden tarifi ve tesbiti de gerekmektedir. Vatandaşın işlerini doğ
ı udan doğruya yerinde çözülebilmesini teminen mahalli teşkilatların yetki 
ve sorumlulukları da arttırılmalıdır. 

Ana hatlarıyla belirtilen bu tesbitler ve hedefler, mevzuatın ve teş
kilatlanmanın bir bütün olarak dikkate alındığı, rasyonel bir idari refor
mun yapılmasını gerektirmekteydi. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, bakanlıklar ve bunlara 
bağlı birimler, sayı, yetki ve sorumluluk yönünden önemli değişikliklere 
uğramıştır. Bu değişikliklerden bazıları gelişen şartların tabii bir netice
sidir. 

llk kuruluşunda başbakan dahil 12 bakandan teşekkül eden T. C. 
Hükümeti, 1930'da, 10, 1942'de 14, 1950'de 17, 1960'da 21, 1974'de 27, 
1988'de 35 üyeden teşekkül etmekteydi. Bizden önceki hükümet ise 26 
üyeden meydana gelmekteydi. Bakanlıklara bağlı birim sayısındaki artış 
ise daha büyük ölçüde olmuştur. 

Bunun tabii sonucu olarak yatay ve dikey koordinasyon zayıflamış, 
imkansızlaşmış, hatta kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünü içine 
almak üzere tamamiyle ortadan kalkmıştır. Buna ilaveten bakanlıklar 
ve kuruluşlar arası mütalaalar ve koordinasyon ihtiyacı arttıkça işler uzu
yor, meseleler askıda 'kalıyor veya asıl sorumlu bakanlık veya kuruluşun 
görevini yerine getirmesi de mümkün olamıyordu. Böyle bir sistem içe
risinde süratli karar almak veya alınan kararı uygulamak zordu. Devletin 
doğrudan sorumluluğunda bulunan işlerin görülmesinde olduğu kadar, 
devlet -vatandaş ilişkilerinin etkinliğinde de bu yapının gözle görülür bir 
yavaşlığa veya işlerin yürümemesine sebep old'uğu aşikardır. Diğer bir 
husus ise, devlet idaresinde, birimlerin aşırı çoğalmas1, personel rejimi-
1Jin de tesiriyle, fonksiyonlar yerine ünvanların hakim olmasıdır. 

Hükümet programında evvelce ifade ettiğim gibi, daha önceki hü
Y.ümette başbakan hariç 25 olan bakanlık sayısı hükümetimizce 21'e in
dirilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Devlet idaresi bütün unsurlarıyla yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı 
bir karar ve uygulama sistemi içerisinde başarılı olabilir. 

Hemen hemen bütün konularda kararların daima en üst noktada 
teşekkül ettiği bir sevk ve idare sisteminin etkili ve verimli olması düşü
nülemez. 

Yetki ve sorumluluğun çok önemli olduğu kamu görevlerinde, tec
r i.lbeli, bilgili ve yetenekli kimselerin istihdamı ve muhafazası için maddi 
hnkanların tatminkar bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. 

Muhterem Üyeler, 

Devlet hizmetlerinin aşırı formaliteler ve teferruat keşmekeşinden 
kurtarılması zorunludur. Bu araçla Bürokratik İşlem'in ıen fazla 
fazla ve gereksiz olduğu alanlardan başlamak üzere, konular tasnif edi-
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ierek, işlemleri asgariye indirecek bütün tedbirler alınacak; kanun, tü
zük, kararname, yönetmelik ve tebliğlerde gerekli değişiklikler yapıla
caktır. Böylece devlet hizmetlerinin müessiriyeti artacağı gibi, vatandaş~ 
!arımız rahatlayacak, ekonomik gelişmeye katkı sağlanacaktır. 

Kamu hizmetlerinin her 'kademesinde israf önlenecek ve tasarrufa 
riayet edilecektir. 

Resmi makamlara müracaatta istenen bütün bilgi ve belgelerin göz
den geçirilerek azaltılması ve bazılarının kaldırılması kaçınılmaz hale gel
miştir. Memurlarımızın tayin, terfi ve emeklilik işlemleri ile sağlık, güm
rük, tapu, noter, ehliyet alma, vergi yatırma ve benzeri hizmetlerdeki iş
lerin basitleştirilmesi için bütün tedbirler alınacaktır. 

Devlet idaresinde tedbirden vazgeçilemez. Ancak, vatandaşlarımıza 
daha baştan şüpheyle, güvensizlikle muamele edilmesinin bugüne kadar 
formaliteler yığınağından, tedirginlikten, zaman ve kaynak ısrafından 
başka kazanç sağlamadığını teslim etmeliyiz. Herkes a1ksi görülünceye ka
dar beyanında haklıdır, doğrudur. Vatandaşın devletine daha fazla güven 
duyması için önce devletin vatandaşa itimat etmesi gerektiğine inanıyo
ruz. Devlet kapısı vatandaş için korkulu, ürkeklikle başvurulacak bir du
var değil, rahatlıkla, güvenle girilen bir yer olmalıdır. 

Sayın Üyeler, 

Diğer önemli bir husus devlet hizmetinin, gayret ve feragatla yapılan 
işlerin bir yana bırakılarak, sadece memurun ve yöneticinin hatalarını 

arayan teftiş zihniyetinden kurtarılması ihtiyacıdır. Bu zihniyet umula .. 
mn aksine insiyatif almayı ve daha iyi karar verilmesini engellemekte, 
yetki ve sorumluluğu zayıflatmakta, ekonomik kayıplara sebep olmak
tadır. Devletin sadık ve çalışkan memuruna sahip çıkarak taltif etmesine, 
buna mukabil yapılmayan veya süri.incemede bırakılan işlerin murakabe
sine ağırlık vereceğiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Türki'yemizin her hal ve şart altında savunmasının yapılabilmesi ve 
barışın sürekliliğinin temin edilebilmesi için, milli ve tarihi geleneğimiz 
oJan disiplinli ve kuvvetli bir ordunun. varlığı esastır. 

Ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, modern silah, araç ve 
gereçlerle teçhiz edilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla gerekli imkan
J arın ·sağlanmasını zorunlu görürüz. 
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Bu itibarla; 

• Büyük Türk Milletinin bağrından çı'kan ve güvenliğimizin temi
natı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini süratle güçlendirmek ve gerekli bü
tün ihtiyaçlarını temin etmek için, büyük bir gayret göster.ilecek ve bu 
konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 

• Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için uygu
lanmakta olan reorganizasyon ve modernizasyon projelerinin ida
me ettirilmesinde her türlü destek sağlanacaktır. Bu projelere 
ilave olarak halen yürütülmekte olan ve gelecekte ihtiyaç duyu
labilecek silah alımları için, gerekli kaynaklar temin edilecektir. 

• Türk Hava Km;ıvetlerinin güçlendirilmesi için, Türk ABD işbirliği 
ile Türkiye' de ortak yapımı kararlaştırılmış bulunan F -16 uçak
ları ile ilgil kabul mektubu, önceki hükümet tarafından imzala
narak gönderilmiş bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin araç, silah, 
gereç ihtiyaçlarının daha büyük oranda yurt içinderJ. temin edil
mesi için, mali ve kanuni hususlar ile teşkilatlanma dahil gerekli 
bütün imkanlar sağlanacak ve bu konularda yapılan çalışmalara 
hızla devam edilecektir. 

• Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesinde en önemli unsur
lardan birini teşkil eden personelin yurt içinde ve yut dışında eği
tilmesi ve yetiştirilmesi ve bu konuda ihtiyaç duyulan malzeme 
ve teçhizatın temini için, gerekli kaynak ve imkanlar sağlanacak
tır. 

• Silahlı Kuvvetler Personelinin, lojman ihtiyacının karşılanması 
için başlatılan ye sonuçlandırılma merhalesine yaklaşmış bulu
nan programların desteklenmesine devam edilecektir. 

• Artan nüfusumuzun tahsil seviyesindeki süratli artış ve Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları çerçevesjnde askerlik süresi gözden 
geçirilip değerlendirilecektir. 

Muhterem Üyeler, 

Ülkemizin güvenliğinin en müessir bir şekilde korunması, bütün ül
kelerle ve özellikle komşularımızla her sahadaki işbirliğinin geliştirilmesi, 
Dünya barışının muhafazası, Hükümetimizin dış politikasınm temel he
defleridir. 

Bu anlayışla Hükümetimiz, Türkiye'nin h~klarını ve yüksek menfaat
lerini ısrarla takip etmeye, geleneksel Atatürkçü dış politikamızı devam 
ettirmeye ve milletimiz yararına daha da ileri götürmeye kararlıdır. 
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Mevcut milletlerarsı şartlarda NATO'ya üyeliğimiz, güvenliğimizm 

sağlanmasında ve içinde bulunduğumuz bölge ve dünya barışını idamesi 
bakımından bir denge unsuru teşkil etmektedir. Amerika Birleşik Devlet
leri ile ilişkilerimizi dostluk, ittifak bağları ve karşılıklı menfaatlere da
yalı bir anlayışla sürdürmeyi ve daha da güçlendirmeyi öngörüyoruz. Batı 
Avrupa Ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı anlayış, işbirliği ve hak eşitliği 
esaslarına uygun olarak geliştirmek samim arzumuzdur. 

6 Kasım seçimleriyle Türkiye'nin demokratik rejime olan bağlılığı 
bir defa daha ispat edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'njn çalışmaya 
başlaması ve normal demokratik nizamın yeniden işlerlik kazanmasından 
sonra Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizin normalleşmemesi için bir sebep 
kalmamıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasebetlerimizde, esas hedefimiz 
tam üyelik olmakla beraber, bütün safhalarda menfaatlerin dengelenmesi
ni esas alan bir anlayış içinde olacağız. 

· Sayın Milletvekilleri, I 

Batı dünyasıyla mevcut bağlarımız ile Ortadoğu ve İslam alemiyle 
sürdürdüğümüz yakın ilişkileri dış politikamızın birbirlerini tamamlayan 
unsurlar olarak kabul etmekteyiz. Bir yandan Batı ile Orta doğu arasın-

, da tabii bir köprü teşkil eden coğrafi mevki, öte yandan müşterek bir ta
rih ve kültür mirası, Türkiye'nin İslam alemine büyük önem gösterme
sini gerektirmektedir. Bu itibarla, bütün Arap ve İslam ülkeleriyle müte
kabiliyet esasına dayanan iyi ilişkiler geliştirmek ve verimli bir işbirliğini
daha da arttırmak hususunda özel bir gayret sarfedilecektir. 

Dost ve kardeş İran ve Irak arasındaki, büyük can kaybı ve ızdırap
lara sebep olan savaşın biran önce sona erdirilmesi en içten dileğimizdir. 
iki ülke arasında karşılıklı hak ve menfaat dengesine dayanan şerefli bir 
çözümün bulunabileceğine ve barışın yeniden kurulabileceğine inanıyoruz. 

Başta komşularımız olmak üzere Doğulu ülkelerle bağımsızlık, ege
menlik, hak eşitliği, toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama il
keleri ve Helsinki Nihai Senedi zemininde dostluk ve iy komşuluk ilişki
lerini geliştirmek, ekonomik işbirliği, teknik ve ticari temasları karşılıklı 
menfaatlere uygun şeklde arttırmak gayesindeyiz. Bu çerçevede Kuzey 
komşumuz Sovyetler Birliği ile karşılıklı haklara saygı, yapıcı bir işbirliği 
anlayışı içinde istikrarlı ilişkiler sürdürmek arzusundayız. 

Hükümetimiz Yunanistan'a dostluk elini uzatmaktadır. Bunu yapar
ken, uzun vadeli çıkarlarımızın ortak olduğu ve aramızdaki ihtilafların 
barışçı yollardan ve hakkaniyet esasına göre zamanla halledilebileceği ka
naatini hareket noktası olarak almaktayız. Yapılacak şeyin hususiyeti 
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ve ihtilafları körüklemek değil, bunların ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olmak ve şartların oluşmasına çalışmak olduğu inancını taşımaktayız. 
Yunanistan ile aramızda tarihi komşuluk münasebetlerinin iyileştirilece
ğine, ticari, iktisadi ve turizm alanlarında da iyi ilişkilerin kurulabile
ceğine inanıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, 

Bütün meşru haklarına karşılık 20 yıldır sürdürülen ve varlığına kas. 
tedilen saldırılar, Kıbrıs Halkı'nı, kendi kaderini tayin hakkını bağımsız 
bir Cumhuriyet kurma istikametinde kullanmaya mecbur bırakmıştır. 

Ancak bu konuda federal bir çözüm yolunu kapanmadığına ve makul bir 
neticeye ulaşılabileceğine inanıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Milletlerarası terörizm ve onun bir parçası olan Ermeni cinayet şe
bekeleriyle daha müessir bir mücadele için bütün imkanlarımız seferber 
edilecektir. Devletler arasında bu alanda işbirliği ve koodinasyonun art
tırılması maksadıyla gerek ikili, gerek çok taraflı münasebetlerde ve mil
letlerarası kuruluşlarda konunun yakından takipçisi olacağız. 

Yüoe Meclisin Aziz Milletvekilleri, 

Bir hükümetin güçlü olabilmesi, ancak Milletin ve Parlamentonun 
güven ve desteği ile tamamlanırsa gerçek değer ve mana ifade eder. Bu 

sebeple Hükümet olarak kendi gücümüzün üstünde Milletimizin ve Yüce 
Meclisimizin itimat ve desteğinden kuvvet alacağız. 

Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğumuz takdirde, Parlamento
muzun destek ve denetimi altında ve bütün siyasi partilerimizle sıkı bir 
işbirliği içinde me\iıcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. 

Türkiye'yi, yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getir
meye azmettik. 

Önümüzdeki dönem kavga dönemi değil, birlik ve beraberlik döne
mi olmalıdır. 

Bu millet çok daha iyi günlere daha iyi hizmetlere ve mesut bir gele-
ceğe layıktır. 
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Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. 

Gayret bizden, inayet ve tevfik Allah'tandır. 

Takdir Yüce Hey'etinizindir. 



HÜKÜMET PROGRAMININ OKUNMASINDAN SONRA BASIN 
MENSUPLARNIN SORDUGU SORULARA VERİLEN 

CEVAPLAR 

SORU: 

Fatura karşılığı vergi iadesi nasıl uygulanacak? 

CEVAP: 

19/12/1983 

Neticede faturaların tam olarak getirilmesi önemlidir. Düşündüğü
müz, maaşın yüzde 90'ına kadarlık fatura tutarlarından yüzde 9 oranında 
bir indfrim sağlanabilmesidir. Her türlü faturanın geçerli sayılıp, sayıl
maması konusunu düşünüyoruz. Bunun pratik yollarını araştırıyoruz. 

SORU: I 

Resmi Gazete' de yayınlanan faize ilişkin yeni düzenleme küçük ban
kaları zor duruma düşürecek mi? 

CEVAP: 
ı , Biz konuyu genel boyutları ile ele aldık. Stopaj yüzde 20' den yüzde 

lO'a indiriliyor. Mevduat munzam karşılığında daha farklı faiz verilecek
tiı;:. Böylece denge sağlanmış olacaktır. Üstelik 3 aylık faizler daha avan
tajlıdır. 

SORU: 
Kurtarma operasyonları nasıl düzenlenecek? 

CEVAP: 

Kurtarma operasyonları yok. Biz spesifik tedbirler getirmiyoruz. 
Ayrıca şu zor durumda, bu zor duruma düştü diye düşünecek vaktimiz 
yok. Sistemi genel olarak düzenleyecek tedbirleri getiriyoruz. 

diye konuştu. 

SORU: 
Memurlara vereceğiniz bir müjde var mı? 

CEVAP: 

İşte vergi iadesi getiriyoruz. Yüzde 8, yüzde 9 vergi iadesi söz konu
su. Bu işin prensiplerini koyduk. Bu konuda başka bir sözüm yok. Biz 
sıkı para politikası değil, ancak yeterli para politikasını izleyeceğiz. 
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TÜRK- İŞ 13. OLAGAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

1 . 

21/12/1983 

Sayın Başkan, 

Fedakar Türk İşçisinin Değerli Temsilcileri, 

Basınımızın Mümtaz Temsilcileri ve 

Aziz Misafirler; 

Sözlerime başlarken Türk!ye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 13 
üncü Kongresinin Memleketimize, büyük milletimize, fedakar, çalışkan, 
azimli ve vatansever işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim. Aranıza 
bir defa daha ve Başbakan sıfatıyla iştirak etmiş olmaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duymakta olduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli Delegeler, 

Bu memleketi yüceltmek ve yükseltmek için çalışan, üreten,. ve alın 
teri döken, siz değerli ve fedakar işçilerimizin çalışmaları muhteremdir ve 
her türlü tebrike ve takdire layıktır. Hükümet olarak işçi kardeşlerimi
zin ülkenin kalkınmasını temin için döktükleri alın terini bu manada de
ğerlendiriyoruz. 

Bu kongre vesilesiyle bir noktaya bilhassa dikkatleri çekmek iste
rim. Türkiye, kalkınmasını insanlarının çalışkanlığı üzerine bina etmeye 
mecburdur. Ne tabii zenginlikler ve ne de coğrafi avantajlar kalkınmış 
ve gelişmiş bir ülkeyi meydana getirmeye kafi değildir. Madenler tükene
bilir, coğrafi avantajlar ortadan kalkabilir. Ancak bitmeyen ve tükenme
yen tek hazine insanların alın teri, göznuru ve emeğidir. Bu noktada esas 
olan insanlarımız çalışmaya sevkedecek, önündeki engelleri kaldıracak, 
huzurlu, adil ve hür bir nizam kurmaktır. Kurulacak bu nizamın saydı.:. 
ğım vasıflarını temin etmekte sendikalarımıza çok önemli görevler düş
mektedir. Özellikle serbest pazarlık dönemine geçtiğimiz ve demokrasiyi 
yerleştirmeye çalıştığımız bu günlerde sendikalarımıza düşen büyük gö
ı·c:·vler ve mesuliyetler vardır. Türk-İş'in bu mesuliyetin şuuru içerisinde 
olduğuna inanıyorum. Çalışmayı teşvik eden, tembelliğe prim vermeyen 
dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş bir çalışma hayatı bir ülkenin ge
ıişm~ ve kalkınmasının en büyük teminatıdır. 
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Aziz Delegeler, Muhterem Misafirler, Hükümet olarak işçinin emeği
ı1i kilo ile alınıp satılan bir mal olarak telakki eden bir zihniyeti kabul 
etmediğimizi bilhassa ifade etmek isterim. İşçi ve iŞ\"'eren aslında bir bü~ 
tünün ayrılmaz iki parçasıdır ve işçilerimiz orta direğin temel unsurudur. 
Biz ise orta direğin partisiyiz. Israrla belirtmek gerekir ki, işçisi ile iş
veren adil bir çerçevede buluşturup, kaynaştıran ülkeler, üretimlerini ar
tırıp, ileri gitmişler ve kalkınmışlardır. Bu meseleyi çözemeyen ülkeler 
ise geri kalmışlar ve fakirliğe mahkum olmuşlardır. İşçinin, işverenin ve 
nihayet ülkenin zenginliği ve refahı ancak ve ancak, etle tırnak gibi bir
birinden ayrılmış düşünülemiyen bu iki asli unsurun anlaşıp kaynaşma
sına bağlıdır. Bu itibarla Hükümet olarak, çalışma hayatımızı işçisiyle, 
işvereniyle birlikte kuracağız. 

Sayın Delegeler, 

Hükümetimiz zor bir dönemde, Büyük Milletimizin birçok mesele
sini halletmek gayreti içinde göreve başlamıştır. Allahın izni ile işçileri
mizin,, memurlarımızın, çiftçilerimizin, esnai: ve sanatkarlarımızın, kı
saca bizim ifademizle Milletimizin orta direğinin gayreti, yardımı ve an
layışı sayesinde gereken işler ve hizmetler yapılacaktır. Çünkü halkın
mada esas hedef sosyal gelişme'nin ve sosyal adalet'in sağlanması ve 
refahın sosyal gruplar arasında yaygınlaştırılmasıdır. Diğer bir deyişle 

' kalkınma insanların refahı içindir. 

Sayın Delegeler, 

Sosyal gelişmenin devamlılığı, refahın yaygınlaştırılması ve gerekli 
kaynakların artan bir şekilde temini ve tahsisi iktisadi gelişme ile yakın
dan ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve iktisadi gelişme arasında ahengin ve 
dengenin korunması büyük bir önem taşımaktadır. Bu ise, işçilerimizin 
de içinde bulunduğu orta direğin kuvvetlenderilmesine ve desteklen
mesine bağlıdır. Bu maksat Hükümetimizin uygulayacağı temel politika
nın esasını hayat pahalılığı karşısında dar ve sabit gelirlilerin satınalma 
gücünü düşüren enflasyon'un aşağıya çekilmesi, orta direğin Mil 
li Gelirden daha fazla pay alması ve ilave gelir sağlanması hususları teş
kil etmektedir. 

Sayın Delegeler, 

Milletimizin belkemiğini teşkil ıeden orta direğin, Devletimizin 
kaynakları ve imkanları nisbetinde gelire ve refaha kavuşturulması için 
Hükümet olarak gereke.ı:ı.lerin yapılacağını huzurunuzda bir defa daha 
ifade etmek isterim. 
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Sayın Başkan, Muhterem Delegeler, 

Mill~t iradesine dayanan Demokratik Rejimin esasını, .karşılıklı an
layış ve mutabakat teşkil eder. Bu ise bazı hak ve menfaat taleplerinde, 
kamu düzeni, milletin yüksek menfaatleri ve demokrasi kuralları çerçeve
sinde uzlaşmaya ve kavgasız bir iş ve çalışma düzeni içinde hareket etme
ye bağlıdır. Unutulmamalıdır ki, yoktan var etmek ancak Allah'a mah
sustur. Ekonominin takatı ve verebileceğinin üzerindeki talepler geçmiş 
acı tecrübelerden de öğrendiğimiz gibi neticede hiç kimseye bir şey ka
zandırmaz. Ülkemizin ekonomik şartlan herkesin sabırlı, anlayışlı ve 
fedakar olmasını icabettirmektedir. Nitekim ücret politikası tayin edilir
ken ekonominin genel dengeleri korunmalıdır. Üretimi, istihdamı, kat
ma değeri, ihracatı ve dış ödemeler dengesini geliştirme hedefleriyle, üc
retler uyumlu hale getirilmelidir. 

Çalışma hayatımızın ve ekonominin, gücünü ve dinamizmini teşkil 
eden fedakar ve çalışkan işçilerimizin ve işçi teşekküllerimizin, işveren
lerimizin ve Hükümetimizin bu husustaki ittifakının ve uzlaşmasının ko
laylıkla sağlanabileceğine inanıyorum ve güveniyorum. 

Sayın Başkan, Seyın Delegeler, 

Demokrasimizin ve Millet hakimiyetinin hayatiyetine ve devamına 
istinat eden sendikalara, en büyük işçi konfederasyonu olmak sıfatıyla 
TÜRK-İŞ'e büyük ve önemli görevler düşmektedir. Bu noktada Hüküme
timiz, Devletimizin imkanları ölçüsünde işçimizin alınterini değerlendiren 
her düşüncenin ve her faaliyetin yanında olacaktır. Hükümet Programı
mız, hem bu konudaki inanç ve düşüncelerimizin hem de işçi kardeşleri
mize olan taahhüdün açık bir ifadesidir. 

Bu vesile ile Sayın Başkanın ve Muhterem Delegelerin şahsında fe
dakar ve çalışkan işçi kardeşlerimize en derin selam '\iıe saygılarımı su
nar, Kongrenizin Aziz Milletimize ve Memleketimize hayırlı olmasını Ce
nab-ı Hak'tan temenni ederim. 
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SÜRYANİ KATOLİK TOPLULUGU RUHANİ BAŞKANI'NI 
KABULDE YAPILAN KONUŞMA 

21/12/1983 

Önumüzde zor bir beş sene var. Türkiye' de demokratik nizamı sağ
lam temeller üzerine oturtmaya ve bir daha arızaya uğramayacak tarzda 
kurmaya kararlıyız. Bütün milletin ·emrindeyiz. Bize oy versin vermesin 
hiç fark gözetmiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, ancak memlekete millete 
karşılıksız bir fozmet yapıldığı zaman onun karşılığı çok daha yücedir. 
Biz bu yoldayız. İcraatımıza da başladık. Memleket meseleleriyle ilgili 
olarak güvenoyu almadan da yapmamız icab eden işler varsa yapmak 
mecburiyetindeyiz. Ama şunu da söyliyeyim güvenoyu aldıktan sonra ic
raatımız daha hızlanacak. İnşallah bu hafta şonu güvenoyu mesel~sini de 
tamamladıktan sonra daha hızlı kararlar alırız. 
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BASIN MENSUPLARI İLE YAPILAN BİR SOHBET TOPLANTISI 

22/12/1983 

SORU: 
1984 yılında gelir vergisi oram % 25'e indirilecek mi? 

CEVAP: 
Burada bir yanlış anlama var. Daha önce benimsenen Kanun uyarın

ca, yeni yılda gelir vergisi oranı yüzde 30 olacaktır. 1985'de ise bu oran 
yüzde 25'e inecektir. 

SORU: 
Nokta Dergisinin sizi Türkiye' de yılın adamı seçmesini nasıl karşı

ladınız? 

CEVAP: 
Daha önce de seçildiğim için, biraz alışkanlık var. Tabii ki memnun 

oldum. Bana göre Türkiye'de yılın olayı 6 Kasım'da yapılan seçimlerdir. 
Yurtdışında ise Lübnan olayları ile Avrupa'ya füzelerin yerleştirilmesinin 
yılın olayları olduğunu düşünüyorum. 

SORU: 
' 1984 hütçesi hangi büyüklükte bir açıkla bağlanmıştır? 

CEVAP: 
Bütçede açık var. Ancak, bunun rakamı kimilerine göre 500-600 

Milyar, kimilerine göre ise 1 Trilyon lira, bu açığın bir kısmını masrafla
rın azaltılmasıyla, bir kısmının da gelirlerin arttırılması yoluyla karşılan
masına çalışılacaktır. Bütçenin tam denk olması mümkün olmadığı gibi 
200 - 250 Milyar liralık bir açık da normal karşılanmalıdır. 1984 yılında 
kredilerden alınan gider vergjsinin yüzde lS'den yüzde 3'e düşürülmesiyle 
yaklaşık 100 Milyar liralık bir kayıp olacaktır. Ancak şirketlerin karları
nın arttırılması sonucu, kurumlar vergisinin çoğalması dolayısıyla bu kay
bın bir bölümü geriye alınacaktır. Vergi iadesi gelir dağılımını düzelten 
bir yol olarak uygulanacaktır. 
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TBMM'DE YAPILAN KONUŞMA VE ÇEŞİTLİ ELEŞTİRİLERE 
VERİLEN CEVAPLAR 

22/12/1983 

24 Ocak kararları esas itibariyle bir tarih olmuştur. Bu politika ile 
ilgili ne kadar problemli mesele varsa benim üzerime yıkılır. Ne kadar 
iyi iş varsa benden alınır. 

Biz önce millet zengin olsun, sonra devlet zengin olsun demiyoruz. 
Milletin zenginliği sonucu devletin zenginliği söz konusu olur, devlet 
zengin olan milleti fakir olan rejimler vardır. Biz onların peşinde değiliz. 
İnşallah bu mecliste de bu fikrin peşinde olan kimse çıkmaz. Millet zen
gin olursa devlet de refaha kavuşur. 

Bizim acelemiz var, kaybedecek zamaı{ımız yok derken, ifade et
mek 'istediğimiz enflasyonu biran önce aşağıya çekmektir. Bunun için de 
tasarrufu mutlaka teşvik etmek ihtiyacı vardır. Bu tedbirler alındıktan 
sonra serbest piyasada Dolar düşmeye başladı. Tahmin ediyorum altın da 
düşecek. Bu daha bir-iki günlük gelişmedir. Zamanla normal bir zemine 

, pturacaktır. 

Kredi faizleri meselesine gelince, bu memlekette esnaf ve çiftçinin 
kredi aldığı yok. Daha büyük müesseseler alıyor. Onlar da daha iyi çalış
masını öğrensinler, yıllardır takip edilen politikalar nedeniyle bu memle
kt:tte halkın tasarrufu ucuza sömürülmüştür. 

Şirket kurtarma operasyonları konusuna gelince; bunlar memleke
tin tesisleridir. Bunları kötü durumlara düşürmeyelim, bu kadar acı ilaç 
vermeyelim d~rseniz kimi kurtarıyorsunuz işin kötüye gitmesine nede!! 
olanlar, o tesislerin idarecileridir. Tesisler duruyor. Kötü idareciler gider, 
iyi idareciler gelir. Görüşümüze göre; sahibi olmayan tek kütle işsizlerdir. 
Onların sahibi de biz olacağız bu arada konut sorunu ile ilgili olarak bir 
fon oluşturacağız. Faturaya dayalı bir takım konular üzerinde çalışıyoruz. 
Bu konuya ilişkin Kanun Tasarıları Meclise gelecektir. Biz fatura karşılığı 
olduğu sürece, verdiğimiz paranın karşılığını buluruz. Gelir dağıtımını 
düzeltmenin yolu budur. Bir diğer konu da Ortak Pazar. Biz Ortak Pa
zar'a her ne pahasına olursa olsun girmek istemiyoruz. Girerken pazarlık 
etmeliyiz. 

Dış Politika konusundaki görüşümüz de şu : Geçmiş hükümetlerin 
İslam Ülkeleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesini benimsiyoruz zira biz 
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İslam Ülkeleri arasında ne kadar ağırlığımızı hissettirirsek, batıda o ka
dar ağırlığımız olur. 

KKTC Hakkında söyleyeceğimde şu : Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinın 
tanınması bizden önce olmuştur. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk 'cumhuriyeti
ni tanımaya devam edeceğiz. Hiç bir güç bizi bu konuda, bu kararımız
dan döndüremez. Tek bir istisnasıyla, eğer orada bir anlaşma olur, daha 
önce de savunduğumuz gibi bir Federe devlet kurulursa. 

Tabi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çok sorunlar bulunmak
tadır. Siyasette devamlı dostluklar olmadığı gibi, devamlı düşmanlıklar 
da olmaz. Biz hükümete gelirken neden devamlı düşman olalım dedik. 
Tabii ki dost olmak istemiyorlarsa dost olmayız. Ama biz dostluk elimizi 
uzatalım. Anlaşamadığımız konuları bırakalım anlaşabileceğimiz konuları 

ele alalım diyoruz. Bu düşmanlıktan ne bize, ne onlara fayda gelir. Onlar
da bu anlayışta ise, ticareti, turizmi geliştirir ondan sonra diğer mesele
leri çözmeye bakarız. Ben Yunanistan'ın bu konuda daha makul düşünece
ğine inanıyorum. Türkiye daha aktif bir politika izleyecekse, bu konuyu 
bir kenara bırakıp daha başka meselelere bakmalıdır. 

Faizler konusunda ki görüşümüz de şu: Hedefimiz faizlerin serbest 
bırakılmasıdır. Ancak bu yıl enflasyonun tahminlerr'n üzerinde olması ne
deni ile bazı ara tedbirler alınmıştır. Enflasyon aşağıya çekildiği ve ban
ka sistemi belli bir düzene sokulduğunda, faizlerde bir serbestliğe gide
ceğiz. 

Bu arada Doğu ve Güneydoğu \Anadolu bölgeleri için yeni tedbir
ler içeren bir tasarı hazırlanmıştır. Biz gerek kanuni, gerekse ticari tekel
leri kaldırmayı hedefledik. Böylelikle Türkiye'nin sanayi yapısı daha sağ
lıklı bir hale gelecek, sanayi de kısa zamanda dış rekabete açılabilecektir. 
Böylelikle ithalat liberasyonuna yavaş yavaş geçilmiş olacaktır. Getirile
cek vergi sistemi ile haksız kazanç sahipleri ile karaborsa önlenmiş ola
cakt.r Lüks mallardan alınacak bu vergiler konut sorunun çözümünde 
kullanılacaktır. 

İşçi ücretlerinin enflasyonun üzerinde olması konusunda hükümet 
olarak görüş birliğindeyiz. Biz, önümüzdeki bu yeni dönemin, hakikaten 
yeni bir dönem olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. 

Komisyonlardaki seçimler.e gelince; Partimiz genç ve dinamik kişi
lerden oluşmuştur. Grubumuzda çalışmaya çok hevesli kişiler var. Bun
lar bana gelip, «biz işimiz gücümüz yok, görev verin çalışalım, daha ak
tif olalım» şeklinde dert yanmaktadırlar. Onların komisyonlarda görev 
almalarını mazur görün. Sizin gruplarınızda da çok tecrübeli kimseler 
var, onlarda bizim üyelerimize yardımcı olur. 
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ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI ZİYARET SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

23/12/1983 

Anayasa mahkemesi memleketin en büyük yargı organıdır. Anayasa 
mahkemesi ile bizim tabiyatiyle çok yakın alakamız olacaktır. Diğer yargı 
organları gibi Anayasa mahkemesinin de sıkıntılarını, dertlerini elimiz
den geldiği şekilde halledeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde 
Anayasa mahkemesine başarılar diliyorum. 

I 

•• 1 
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DANIŞTAY BAŞKANINI ZİYARET SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

23/12/1983 

Yeni dönem Türkiye'sinde karşılıklı anlayış meseleleri, birbirimizi 
tanıyarak, dinleyerek çözmek anlayışı hakim olmalıdır .. Danıştay idare 
ile en yakın ilişkisi olan bir yüksek yargı kuruluşudur. Bu konuda eski 
dönemlerden farklı ıdüşünüyoruz. ve Danıştay ile yakın bir ilişki kurmak 
arzusundayız. Bürokrasinin azaltılması konusunda da Danıştay' dan is
tifade edebileceğimizi düşünüyorum. Birçok yönetmelikler, tüzükler, lü
zumsuz birtakım işlemler kanunlarımızda var. Bu da halkımızı büyük 
ızdıraba sevkediyor. Acaba bunlara özellikle yargı sahasında nasıl çözüm 
bulabiliriz. Onları güzelce ortaya çıkarıp herkes bize yardımcı olursa hal
ka da büyük hizmet götürürüz. Ben bütün arkadaş]arıma da gerekli tali
matı verdim. Özellikle önemli hukuki kanunları, hukukun çok sağ]am ol
ması icabeden kanunları biz Danıştayın mütaalasını almadan, gözden ge
çirmeden sevketmeyiz. Sevkedilmiş olanları dahi gözden geçirip komis
yonlarda gerekli düzenlemeleri yapacağız. İnşallah bu tatbikatı iyi bir an
layış içerisinde devam ettirip bu yeni dönemde memlekete faydalı olu
ruz. Zaten başka bir gayemiz yok. 
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HÜKÜMETİN GÜVEN OYU ALMASI NEDENİYLE TBMM'DE 

YAPILAN KONUŞMA 

24/12/1984 

Muhterem milletvekilleri; 

Hükümet Programımızı tasvip buyurarak güveninizi izhar ettiniz. 
Hükümetim adına Yüce Meclise şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu değerli itimada layık olabilmek için Hükümet olarak hüsnüni
yetimizle elimizden gelen gayretle ve canla başla çalışacağız. 

Güzel vatanımızı ileri götürebilmek idealiyle Hükümetimizin kurul
duğu ,günden beri yaptığımız icraata zaman k'aybetmeden devam edeceğiz; 
çünkü kaybedecek vaktimiz yoktur. 

Değerli üyeler, önümüzde çeşitli meselelerle dolu, aşılması gereken 
zor bir beş yıl var. Bu yeni devir, hür \'e demokratik rejimi bir daha sar
sılmayacak temellere oturtmak için çok güzel bir fırsattır. 12 Eylül ön

, cesindeki şartlara bir daıha dönülmemesi için, birlik ve bütünlüğümüzün 
bir daha zedelenmemesi için hep beraber gayret göstermeliyiz. 

Hükümet Programı üzerindeki müzakerelerin şekli ciddi, seviyeli 
müsamahalı ve yapıcı münasebetlerin yeniden tesis edilebileceğini gös
termiştir. Demokrasimizi sıhhatli bir şekilde devam ettirmede önemli ro
lÜ olan bu yeni ananenin yerleşmekte olduğunu görmek memnuniyet ve
ricidir. 

Halkımızın büyük bir sabır ve tahammülle halledilmesini beklediği 
meseleleri ancak iyi işleyen bir demokratik nizam içerisinde elbirliğiyle 
karşılıklı saygı ve sevgiyle çözümleyebiliriz. Millet hakimiyetjne dayanan 
hürriyetçi, demokratik nizamın devamının temini temel görevimiz olma
lıdır. 

Muhterem üyeler, bütün dünya ülkelerine barış, insanlık ve sevgi da
vetjmizi Yüce Meclisinizin huzurunda bir defa daha ilan etmek istiyorum. 
Karşılarında dostluk, barış ve medeniyetin gelişmesi için her türlü gay
rete hazır, yürekleri sevgi ve ümit dolu insanların Türkiye'si vardır. 

Bu, bütün dünyaya bir dostluk mesajıdır. Milletlerarası medeniyet 
yarışında mutlaka yerimizi almalıyız. Türkiye kendi kabuğuna çekilmiş, 
sadece kendine yeterli bir ülke olmamalıdır. Hür, demokratik ve gelişmiş 
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bir Türkiye dünya ülkeleri karşısında ve beşeriyetin ilerlemesinde çol: 
önemli bir role sahip olacaktır. 

. Milletlerarası terörizmi tesirsiz hale getirebilmek için bütün ülkeleri 
ciddiyet v•e samimiyetle mücadeleye çağırıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, milletimizn kalkınma yolunda önündeki 
maniaları kaldıracağız. Bu aziz milletin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. 

Huzur içinde kalkınan bir Türkiye esas hedefimiz olacaktır. Mese
lelerin üzerine geçici uygulamalarla değil, kalıcı ve köklü tedbfrlerle yü
rüyeceğiz. 

Bu memlekete en ufak bir hizmeti geçene sevgimiz ve saygımız son
suzdur. 

Önümüzdeki dönemde, bizden önce yapılan hizmetlere yenilerini ila
ve etmek, daha iyiyi, daha güzeli gerçekleştirmek en büyük dileğimizdir. 
Kırgınlıkların, dargınlıkların giderilmesi ve yaraların sarılması için üze
rimize düşeni bütün iyi niyet ve samimiyetimizle eksiksiz yerine getire
ceğiz. 

Değerli üyeler, Türk Milletini, Türk Vatanını, Türk insanını severek 
yola çıktık. Yalnız kendi partimizin değil, bütün milletimizin hükümeti 
olma şuuru içindeyiz. 

Gönüllerimiz mesut, müreffeh, modern, büyük ve kudretli Türkiye 
sevdasıyla doludur. 

1 
Geliniz, hizmet ehli olalım. Geliniz, bu güzel ülkede barajları, fab

rikaları yükseltmeye devam edelim. Geliniz, Büyük Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyetini daha da iletletelim. 

Geliniz, milli ve ahlaki değerlerimizle iktisadi kalkınmamıza beraber 
sahip çıkalım. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, değerli arkadaşlarım; huzurlarınız
da bir defa daha tekrarlamak istiyorum : Türkiye'yi yepyeni, kavgasız, ileri 
ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik. 

Önümüzdeki dönem inşallah kavga dönemi değil, birlik ve beraberlik 
dönemi olacaktır. 

Bu aziz millet çok daha iyi günlere, .daha iyi hizmetlere ve mesut bir 
geleceğe layıktır. Türkiye, birbirini seven ve kucaklayan insanların ülkesi 
olacaktır. Cenabı Hak hepimizin yardımcısı olsun. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. 
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ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI VE YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİN KABULÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

26/12?1983 

Biz hesabı kitabı vaktiyle yaptık. Hazırlıklı geldik. Zaten hazırlıklı 
geldiğimiz şuradan belliydi. 10 gün içerisinde yaptığımız icraat birçok 
hükümetlerin belki yıllarca yapamadıkları icraattı. Bunlar hep hazırlan
mıştı. Yoksa 500 sayfalık bir metin çıkmazdı. Kabulleri faaliyet, icraatın 
bir parçası olarak görüyoruz. Heyetler geliyor. Aldıkları zaman bir saat, 
üç ilin heyetini toplayıp konuşuyoruz. Sualler soruyorlar, fikirlerini söy
lüyorlar. Çünkü halktan gelen sesin bir takım şeyleri var. Önemli tarafları 
var. Onları muhakkak bilmek lazım. Biz mesela, esnaflara defter tutma 
muafiyetini 18 milyon liraya çıkarttık. Billnço usulü değil de basit bir 
defter tutacaklar. Ama bazıları dedi ki «bunun ufak esnafa bir faydası yok» 
Ona götürü içerisinde limiti arttırıyoruz. Aksi taktirde götürü limitin 
içersinde defter tutmaya giriyor. Bazıları hiç defter tutmuyor, götürü ver
gi veriyor. Onun yükselmesi lazım. Ekonomi dediğiniz zaman işin aslı 

1 :budur. Birçok düzenleme insanların yaşama seviyesini yükseltmek için y~
pılır. Ekmeğin fiyatı artıyor mu? filancanın fiyatı artıyor mu? Senede 
ne artıyor? bunlar üzerinde durulur. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İN TURGUT ÖZAL'I 
BAŞBAKANLIKTA ZİYARETİ SIRASINDA YAPILAN CEVABİ 

KONUŞMA 

27/12/1983 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı ziyareti bizi fevkalade bah
tiyar etmiştir. Daha önce de söylediğim gibi kendisinin vereceği direktif
ler altında bu memleketi daha iy noktalara götürmek için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Programda da belirttiğimiz gibi canla başla çalışaca
ğız. Bunu da huzurlarında tekrar ifade ediyorum.» 

) 
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
KABULÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

27/12/1983 

Türkiye' de demokrasinin sağlam temellerde yükselmesi, gelişmesi 
sadece bir cumhurbaşkanının, bir parlementonun, bir hükümetin sorum
luğunda değildir. Özellikle Türk- İş Genel Başkam Yılmaz ile arkadaşları 
bir nev'i yeni seçildiler. O da güvenoyu demektir. Biz de güvenoyu aldık
tan sonra idareye gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'de demokrasinin sağlam 
temeller üzerinde yükselmesi, gelişmesi sadece bir hükümetin, sadece bir 
parlamentonun, cumhurbaşkanının sorumluğunda değildir. Bu Türkiye' de
ki tüm müesseselerin aynı maksatla çalışmisına bağlıdır. Bunların ba
şında ' sendikalar ve basınımız gelir. Demokrasiye sahip çıkarken, bu nok
tadan hareket etmemiz lazım. Ben Türk- İş'in bu anlayış içinde olduğun
dan şüphe etmiyorum. 
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ANAP'IN ANKARA, ANTALYA VE GAZİANTEP İL 
TEŞKİLATLARINDAN GELEN HEYETİN 

KABULÜ SIRASINDA YAPILAN 
KONUŞMA 

27/12/1984 

Ekonomik tabloda bir takım zorluklar var. Pahalılığın, enflasyonun 
artığı, ihracat hızının azaldığı ekonomik tabloyu önümüzdeki aylarda da
da müsbet' e götürmek imkan dahiline girecektir. 

Süratli bir tarzda işlerimize başladık. 20 günden az bir zaman için
de hükümet kuruldu. Güvenoyu alınmış oldu. Güvenoyu daha alınmadan 
hükümet icraata başlamıştır. Ciddi bir icraat arifesindeyiz. İlk olarak yap
tığımız, bakanlıkların reorganize edilmesidir. Bunu )hükümeti aldığımız 

günün hemen ertesi günü icraa mevkiine koyduk. Bizim hazırlığımız 
çok evvelden geliyordu da, bunları yapabildik. Seçim beyannamemizde 
olan hususları birer birer realize etmeye başladık. Bir kısım ekonomik 
tedbirler alınmıştır. Acil olanlar hemen yürürlüğe konulmuştur. Hatta 
bunlar Hükümet Programı okunmadan alınmıştır. 

~iz ilk defa Hükümet Programını okurken icratını da s6yleyen ilk 
hükümet olduk. Hem de belli başlı icraat yapan ilk hükümet olduk diye
bilirim. Bu ay sonuna kadar da önemli bir takım kararlar alınacaktır. 
Tahmin ederim ay sonuna kalmayacaktır. 

Bunların hepsi ekonominin düzelmesi, işlerimizin daha iyi gitmesi 
için alınmışlardır. Kolay olanlar zor olanlar bize zor gelecek olanlar da 
vardır. Herşeyi kolay tarafından ölçmemek lazım. 

Bazı önemli kolaylaştırmalar getirdik. Mesela, esnafın birinci sınıf 
defter tutma veya bilanço usulü defter tutma haddini 18 milyona çıkardık. 
Götürü hadler de yükseltiliyor. Çiftçinin defter tutma limitleri 12 milyon 
liraya yükseltildi. Aldığımız ekonomik tabloda birtakım zorluklar vardır. 
Bu zorlukları biz Hükümet Programını okurken de açıkladık. Hükümet
ler devamlıdır. Bizden evvelkileri şöyle veya böyle söylemek mecburiye
tinde olmamamız lazım. Şunu yaptılar, biz bunu yapacağız şeklinde bir 
münakaşaya girmedik. Yapılmış yanlışlıklar varsa ve biz bunları görü
yorsak, düzelteceğimizi söyledik. Bu espri içersinde bütün icraatımıza 
başlamış bulunuyoruz. 
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Önemli olan nasıl bir tablodan başladığımızdır. Türkiye nereye gi
decektir, veya bundan belli bir süre sonra nerededir? dediğimiz zaman 
mukayese bazını ortaya koymaktır. Nasıl başladık? Ümit ediyorum kı, 
ekonomik tablo özellikle pahalılığın arttığı, enflasyonun arttığı iihracatın 
gelişme hızının iyice yavaşladığı, milli gelirin hızının yavaşladığı tabloyu 
önümüzdeki aylarda daha müsbete götürme, imka~ dahiline girecektir. 

Am'a önemli olan programı kararlı bir şekilde uygulamaktır. Zikzak 
yapmamamız lazım. Benim 30 seneden fazla olan tecrübem, yanlışlıkların 
esas itibariyle zikzak yapmadan doğduğunu göstermiştir. Bugün böyle, ya
rın ondan korktunuz bu tarafa gittiniz, neticede hiçbir yere varamazsı
nız. Bu, olduğunuz yerde saymaya benzer. 

Bize bu memleketin iyi, dürüst, akıllı bir şekilde idare edildiği tak
tirde önünde, hiçbir engel tanımayacağını, her engeli rahatlıkla aşabile
ceğimizi, hedefe daha süratle varabileceğimizi ümit ediyor ve bunu da 
yapabileceğimizi tahmin ediyoruz. ı 

Önümüzde kolay günler olduğu gibi zor günler de olacaktır. Bu 
zor günlerde, kolay günleri birlik beraberlik içersinde geçirdiğimiz 
gibi, zor günleri de geçirmemiz lazım. Esas birlik ve b~raberlik o gün
lerde belli olur. 

Yörelerin birçok dertleri vardır. Seçim öncesinde ve seçim sırasın
d~, yurdun hemen her yerini gezdik. Problemleri gördük. Bu problemle
rin de üzerine şimdiden eğilinmeye başlanmıştır. 

İcraat fevkalade hızlıdır. Hiçbir devrede görülmeyen bir hızlılıkta 
devam etmektedir. 

Hatta ben bu icraata basın mensuplannın dahi kolay kolay yetişebi
leceklerini zannetmiyorum. Arkadan geliyorlar. Ama onlar da alışacaklar. 

Bu hızlı icraatı belli bir süre yapıp meseleleri süratle rayına oturt
mak mecburiyeti var. Süratle rayına oturttuktan sonra daha normal bir 
icraat dönemi gelecektir. Onu da biliyoruz. 

Anavatan Partisi kısa sürede teşkilatını kurarak seçime giren ve 
büyük başarı sağlayan bir partidir. Belki, bu şekilde başarı çizgisi olan 
bir partiyi bizim demokrasi tarihimizde gösteremezsiniz. Başka memle
ketlerde var mı? Onu bilmem? 

Bu karar kısa zamanda organize edilip ve ilk seçimde, yedi ay içer
sinde iktidara geçen, hiçbir partinin devamı olmadığını da açık bir şekil
de söyleyen bir partinin zannediyorum başka bir emsali yoktur. Bu ba
şarıyı devam ettirmek mecburiyeti vardır. 
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Önümüzdeki beş sene içinde, Türkiye'mizde, meselelerin yerli yeri
ne oturması, demokratik sistemin sağlam temeller üzerine inşaa edilme
sinin teminatı bizim başarımızdan geçer, bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın, Onun için başarılı olmaya mecburuz. Bunun yolu da üç organın 
ahenkli bir şekilde, yani birbiriyle iyi çalışan dişliler gibi çalışmasıyla 
mümkündür. 

Dişlilerden biri parti teşkilatı, diğeri meclis grubumuz, üçüncüsü ise 
hükümettir. Bu üç organın ahenkli bir şekilde çalışması, memleket me
selelerine aynı şekilde eğilmesi, menfaat meselelerini bir tarafa bıraka
rak üzerimize gelmeden, meseleleri çözebilecek tarzda çalışması, hem bize 
puan kazandıracak, hem memleketi beş sene içersinde sağlam bir yere ge
tirecektir. Bir daha geriye dönüş olmamasını temin edecektir. Meselele
rin çözümünde en önemli rol parti teşkilatına düşmektedir. Seçim böl
gelerine sık sık gidilerek, oradaki dertlerin görülüp ögrenilmesi ve hükü
mete bildirilmesi lazımdır. 

Halkın mahalli idarelerden şikayetleri vardır. Şikayetin az olacağı 
yer kendi seçtikleri idarelerdir. Kendi idaresini kendisi seçen vatandaşın 
şikayeti azalır, kabahat yapmışsa kendi kabahati olur. Biz bu bakımdan, 

; 
mahalli idareler seçimlerinin realize edilmesinin, kısa zamanda, demokra-
tik sistemin tam manasıyla oturma için de, bir an evvel yapılmasının ya
nındayız. 

Çünkü, halkı daha fazla ızdırap ve sıkıntı içersine sokmak demok· 
ratik temayüllerin anlayışı 'dışında olur. Bu ~eçimde de parti olarak mu
vaffak olacağımıza inanıyorum. Bu tabii sözlerin gayretlerinin, bizim ça
lışmalarımızın, parti meclis grubunun çalışmaların, bir ahenk içersinde 
götürülmesine bağlıdır. Nasıl 6 Kasım seçimlerinde iyi netice almışsak, 
bu seçimler de iyi netice alırız. Belki daıha iyi netice alırız. 
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TÜRKİYE ODALAR BİRLİGİ YÖNETİCİLERİNİN KABULÜ 
SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

28/12/1983 

Ekonomik kararlar, esas itibariyle havadan, zahmetsiz ve gayretsiz 
para kazanmayı büyük çapta kapamıştır. İyi çalışana, iyi iş yapana, akıllı 
iş yapana daha iyi imkanlar verilmektedir. 

Bu kararlar esas itibarıyla bizim devamlı olarak seçim beyanname
mizde, programımızda açık bir suretle ifade ettiğimiz serbest rekabet dü
zenjnin, iktisadi kararlarıdır. Bir taraftan bunu getirirken, diğer taraftan 
sosyal adaleti daha iyi sağlayacak, sosyal adaleti yaygınlaştıracak, refahı 
tabana getirecek bir dizi karardır. ı 

Bu kararların netice vermesi, kendi mantıkları içersinde, kendi oluş
ları içersinde, belli bir zamana verecektir. Ama alınmış olan kararların, 
bazı önemli neticelerinin de şimdiden gözükmeye başladığını ifade etmek 
istiyorum. 

Önemli olan şudur. Bu kararlar esas itibarıyla, havadan para kazan
mayı, zahmetsiz para kazanmayı, gayretsiz para kazanmayı, büyük çapta 
kapmaktadır. Hepsini kapadığımızı iddia edemem ama, çok büyük çapta 
kapadığım kabul ediyorum. 

İyi çalışana, iyi ve akıllıca iş yapana daha iyi imkan vermektedir. Za
ten .ekonominin gelişmesi, iyi müesseselerin yukarıya doğru gitmesi, çalı
şanların kazanması halinde memleketin randımanı, verimi de yukarı çıkar. 

Tüketici konusundaki bazı sıkıntılarımızın hepsini birden hallettiğd
mizi ifade edemiyorum. Ama, o yolu aştık. O yol bir nevi ithalatta daha 
serbestliğe doğru gitmektir. 

Zaman içersinde kademeli olarak, ileriye doğru gidilecektir. O zaman, 
Sanayiimiz, çalışanlarımız, iş hayatıda bütün meseleleri ile randımanlı ça
lışmaya zorlanacaktır. Bunun, biraz zor bir alışkanlık olduğunu geçtiğimiz 
tecrübelerle biliyoruz. Bu geçirdiğimiz tecrübeler, bize daha iyi tecrübe
ler kazandırmıştır. 

Bu tecrübelerin ışığında hazırladığımız kararlar, Türk Devleti ha
yatında, belki birçokları tarafından bir ihtilal mahiyetinde büyük karar .. 
lar olark gözükmektedir. Biz öyle görmüyoruz. Bunların yapılması la
zımdı. Daha önce yapılamadığı için öyle görülmektedir. Bunlar aslında 
normal bir düzenin icapları olan kararlardır. Ben bunların hayırlı olaca
ğm tahmin ediyorum. 
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NEB NEAR EAST BRIEFING DERGİSİNİN OCAK 1984 YILBAŞI 
SAYISINDA YAYINLAı'1MAK ÜZERE SORULAN SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

29/12/1983 

Soru 1 : - Partinizin 6 Kasım 1983 seçimlerini, daha ziyade Türk 
halkının ekonomik politikanıza duyduğu güvene dayalı olarak kazanmış 
olması, gerek Türkiye'de ve gerekse Türkiye dışında farklı beklentilerle 
tepkilere yol açmıştır. Genel kanıya göre yurtdışındaki beklentiler, daha 
çok, 1982 döneminde ekonomik meselelerden sorumlu Başbakan Yardım
cısı sıfatıyla Türkiye'nin ödemeler dengesini monetarisc politikalarla dü
zeltmeyi hedef alan ekonomik istikrar programı uygulamalarınızla ilgi
dir. Bu bakımdan, son bir yıl içinde istikrar programında meydana ge
len sapmaları, «ihracatta meydana gelen düşüşü ve enflasyonu da dikkate 
alan» dış çevreleri.: Türk halkı daha çok iş, daha yüksek gelir ve daha iyi 
mesken beklentileri içindeyken sizin duruma çare olarak daha acı bir 
tedbirler paketi getireceğiniz görüşündeler. Bu iki ayrı beklenti arasın
daki boşluğu nasıl kapamayı düşünüyorsunuz ve bu konudaki tahminle
riniz kısa ya da orta vadeli tahminler midir? 

......... 

Cevap 1 : - Uygulayacağımız ekonomik politikanın temel hedefi 
Türk ha1kının daha mutlu, daha müreffeh bir hayat tarzına kavuşmasıdır. 
Kalkınmanın insan için olduğu noktasından hareket .eden Hükümetimiz
den, uzun vadede büyük vatandaş kitlelerini rahatsız edecek, tedirgin ede
cek uygulamalar beklenemez. Buna karşılık hızlı enflasyondan ekonomik 
düzendeki istikrarsızlıklardan; ithal yasaklarından, haksız ve kolay yoldan 
büyük gelirler elde etmek alışkanlığında olanların, bu dönemde şikayet
lerinin artması mümkündür. 24 Aralık 1983 günü Yüce Meclis'ten güven 
oyu alan Hükümetimizin icraatında ilk hedef, enflasyonunun hızla aşağı
ya doğru çekilmesi olacaktır. Gittikçe hızlanarak artan bir enflasyonu tek
rar düşürebilmenin ne derece güç olduğu Türk halkının malumudur. Buna 
rağmen % lOO'lerin üstündeki bir enflasyonun, 1981 ve 1982 de 'yüzde 
36'lara, yüzde 25'lere düşürülebilmesi geleceğe dönük umutları artır

maktadır. 

Artık her vatandaş bilmelidir ki, bir hükümet, halkının büyük po
tansiyelini harekete geçirebilirse, o toplumda artacak olan acı ve fakirlik 
değil, mutluluk ve refahtır. Hem ihracatın artırılması, hem enflasyonun 
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düşürülmesi, hem· de halkın gelir seviyesinin yükseltilmesi birbiriyle çe
lişen hedefler değildir. 

Burada bir hususu daha açıklığa kavuşturmak isterim : 

Hükümet Programımız bir yıllık bir program değildir. Önümüzdeki 
günlerde beş yıllık bir hizmet dönemini kapsayan ve Hükümet programı
nın nasıl uygulanacağını ortaya koyan bir icra programı yayınlanacaktır. 
Burada başta konut ve istihdam imkanlarının genişletilmesi gibi acil ko
nulardan başlanarak, vaatlerimizin nasıl gerçekleştirileceği belirtilecektir. 
Yüce Türk Milletinin bize tanıdığı beş yıllık hizmet süresinin nasıl değer
lendirileceği burada kaydedilecektir. 

Bir ülkenin tarihi açısından, beş yılın ne kadar kısa bir süre olduğu, 
bir iktidarın gerçek hizmet gücünün anlaşılması için de ne kadar uygun bir 
dönem olduğu açıktır. 

Soru 2 : - Türk ekonomisinin, gayrisafi milli hasıladaki ar
tış ve ödemeler dengesi bakımından da gösterlliği qüşük performansı na
sıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap 2 : - Türk ekonomisinde gayri safi milli hasılanın artış hızı
nın düşmesi ve ödemeler dengesinin bir türlü sağlanamaması sahip oldu
ğumuz insan gücü ve tabii kaynak potansiyeli gözönünde tutulduğunda, 
bir çelişki olarak görülmektedir. Ancak, meseleye dünya ekonomisinin 
içinde bulunduğu sorunlar da nazara alınarak bakıldığında, bunun sür'atle 
çözümlememiz gereken bir konu olduğu anlaşılır. Hükümetimizin uygula
yacağı ekonomik politikanın önemi, işte; bu tür güçlükleri aşmak imka-

. nı:qı vaadedebilmesidir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü sorunlara tarihi açıdan bak
tığımızda, bunların zaman içinde kolayhkla halledilebileceği anlaşılmakta
dır. Türk Milletinin Anadolu Yarımadasında bugüne kadar birçok büyük 
medeniyet yarattığı ve zamanın en ileri toplumu olarak kendini kabu] 
ettirdiği hatırlanırsa, birlik ve beraberlik içinde istikrarlı bir ekonomik 
ve sosyal program çerçevesinde bu millete gösterilecek tüm doğru hedefle
re ulaşılacağı, gene bu millete güvene1~ek söylenebilir. Türk milletinin 
kısa zamanda neler yapabileceği, yakın tarihimizdeki örneklede sabittir. 

İcraatına böyle bir milli güvenle başlayan Hükümetimiz öncelikle 
kaynak israfını önleyecek, daha fazla üretebilmenin yollarını açacaktır. 

Üretim artışına dayanan bir ihracaat artışını gerçekleştirecektir. Uygu
layacağımız dış ticaret politikası ile ihracaatımızın sadece miktar olarak 
artırılmasıyla yetinilmeyecek, ihracata dönük hizmetlerin de geliştlrilme
siy le dışarıya sattığımız her mal ve hizmetten ülkemize daha çok döviz ka
zandırılması sağlanacaktır. Hükümetimiz bir yandan iktisadi ve sosyal 
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sorunların çözümlenmesi için gayret gösterirken, öte yandan gelişmiş ül
kelerle aramızdaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesi arasındaki 
farklılığı gidermeye çalışacaktır. Bugüne kadar kendi kabuğuna çekilen, 
ithal ikamesine dayandırılan sanayimizde yapısal değişiklikler gerçekleş
tirilerek, ihracata yönelmesi sağlanacaktır. Uygulanan yüksek gümrük du
varları arasında geliştirilmeye çalışılan Türk sanayi ile, kalite unsurunu 
geri planda bırakıldığı ve yüksek maliyetlerin fiyat artışlarının bir kader 
olarak kabul edildiği, ekonomik bir toplum yaratılabilmiştir. Hükümeti
miz, uzun yıllardan geri uygulanan bu politikanın terkedilmesi ile, ihracata 
dönük dünya sanayi ve ticareti ile entegre olabilecek bir sınai yapıya ka
vuşabileceğimize inanmaktadır. Hem mi11i gelirimizde daha hızlı bir ar
tışın, hem ödemeler dengemizdeki iyileşmelerin ancak bu tür temel deği~ 
şikliklerden sonra gerçekleşebileceğini önümüzdeki yıllarda hep birlikte 
göreceğiz. 

Hükümet Programımızda üretim kapasitelerinin yükseltilmesi, ka
lite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir malların üretil
mesi, sanayileşmemizin temel ilkesi olarak tesbit edilmiştir. Kalite ve fi
yat itibariyle rekabet edebileceğimiz sanayi ürünlerine ağırlık verecek, bu
na karşılık rekabet edemiyeceğimiz malları ithal etmekten kaçınmayaca
ğız. Bu yöndeki kararlılığımız Türk sanayiinin güçlenmesinde en önemli 
etken olacak ve gelişmemizdeki bazı dar kalıplar böylece tek tek aşılabile
cektir. 

Soru 3 : - Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarının ge
rek Türk mallarının sevkiyatı ve gerekse tran'sit ticaret hizmetler de da
hil olmal,( ü~ere karşılanmasında, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi ve 
jeo-politik konumundan daha fazla yararlanmasını sağlayıcı ne gibi spe
sifik önlemler düşünüyorsunuz? 

Cevap 3 : - Hükümetimizin güven oyu almasından buyana geçen 
süre gözönünde tutulursa, ihracat gibi temel bir politikanın yöneldiği bir 
alanda, spesifik tedbir belirtmek için zamanın erken olduğu anlaşılı;r. Kı-
sa sürede açıklanacak olan icra programında bu konuda da1ha geniş bilgi
ler bulacaksınız. Ancak şimdiden söyliyebileceğim husus, gerek ihracat 
sigortası gerek ulaşım kolaylıkları ile Türk mallarının her bölgeye ulaş
tırılmasının temel tercihimiz olduğudur. Ekonomik politikam1zın yö.iılen
dirilmesinde sağlıklı kur politikasını uygulanması, Türk işçisi ve çiftçisi
nin emeğinin dış pazarlarda değerlendfrilmesi ve ihracatın artırılması te
mel hedeflerimizdendir. Uzak pazarlarda Türk mallarına rekabet gücü 
kazandırmak için taşıma sektöründe alınacak önlemler ve navlun ücret

leri ile ihracatımız desteklenecektir. 
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Soru 4 : - Serbest pazar politikasına önem atfetmeıiizin, makul biı 
zaman süreci içinde Türkiye'nin endüstriyel kalkınmasında yapısal bir 
değişiklik yaratacağı inancında mısınız? 

Cevap 4 : - Serbest rekabet esasına dayanan bir ekonominin en 
kısa zamanda ülkenin sınai yapısında olumlu değişikliklere neden olacağı 
ve bunu sonuçlarının kısa zamanda kaliteli mal, dış piyasalara yönelik ve 
rekabete hazır bir ekonomik yapı ile görüleceği açıktır. Ekonomik hayat
ta bazı düzensizlikleri ifade etmek için «kötü para, iyi parayı kovar» şek
linde bir deyiş vardır. Hükümetimiz gerçek bir serbest piyasa düzeni için
de, bu deyişi, «İyi mal kötü malı kovar» şekline dönüştürebilmek ve bu 
şekilde Türk halkını, tüketici olarak korumak isteğindedir. Tüketicinin 
en iyi şekilde korunduğu ekonomilerde serbest rekabetin hakim olduğu 
bütün dünyada müşahade edilmektedir. Devletin ekonomi üzerindeki mü
dahalelerinin asgariye indirilmesi, mal, para ve döviz değerinin serbestçe 
teşekkül etmesi ve ekonomimizin buna uygun yapısal değişim göstermesi 
için önümüzdeki dönemde ciddi adımlar atılı<'caktır. Amaç tüketicinin 
mümkün olduğu kadar kaliteli malı, mümkün olan en ucuz fiyatla satın 
alabilmesini sağlamaktır. 

Soru 5 : - Son beyanlarınızda Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinize 
büyük önem atfedeceğinizi beyanla, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde 
"Fürkiye'nin daha etkin olabileceği ve olması gerektiği inancını ifade edi
yorsunuz. Bu konuyu açar mısınız? 

Cevap 5: - Orta Doğu ülkeleri ile ortak hır tarih ve kültür mirası 
na sahip olmamız, Türkiye'inin İslam alemi içindeki bağların güçlendir
mesini zorunlu kılmaktaıdır. Hükümetimiz b~tün İslam ülkeleri ile müte
kabiliyet esasına dayanan iyi ilişkilerini geliştirmek ve verimli bir işbirli
ğini yerleştirmek konusunda gayret sarf etmeye kararlıdır. 

Orta Doğu'da bugün hissedilen gerginliğin ve yaşanan sıcak savaş 
olayının biran evvel sona erdirilmesi, en halisane temennimizdir. Dost ve 
kardeş İran ile Irak arasındaki savaşın, tarafların karşılıklı hak ve men
faatlerini dengeli şekilde koruyan şerefli bir çözüme ulaşabileceğine ve 
barışın yeniden kurulabileceğine samimiyetle inanıyoruz. Bu inançla dış 
politikamızda esas olan «yurtta sulh cihanda sulh» prensibinin çerçevesin
de, her iki ülke ile olan dostluğumuzun değerini de bilerek, eğer İran ve 
Irak'ın Türkiye' den bekleyeceği barışa yönelik ortak bir hizmet varsa, 
bunu yüklenmeyi islam dünyasına en büyük katkımız olarak göreceğiz. 

Soru 6 : - Piyasaya yönelik politikaların, Türk ekonomik kalkın
masının temel prensibini oluşturduğu yolundaki görüşünüz, Türkiye'nin 
komşularına ve dünyaya karşı daha aktif ve daha ahenkli bir dış politi
ka belirlemesine de teşmil edilebilir mi? 
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Cevap 6: - Günümüz dünyasında hemen her olayda iktisadi prob
lemler, ağırlığını hissettirir. Ülkelerin birbirleriyle olan dostluklarında 
çatışmalarında ekonomi ön plandadır. Serbest r.ekabete açık ekonomilere 
sahip ülkelerin, dünyanın sayılı zengin ülkeleri olarak tanındığı ve dış 

politika ile ilgili konularda da etken oldukları bilinmektedir. Hollanda 
gibi nüfusu ve yüz ölçümü ile hiç de büyük ülke sayılamayacak bir top
lumun dış politikadaki etkinliğini hissetmemek mümkün değildir. Aynı 

şeki1de Türkiye'nin AET ülkeleri ile olan ilişkilerinde de Türk tarımının ve 
Türk işgücüfiün topluluğun ortak üyelerinin ekonomisine yapacağı etkileri 
göz ardı etmek mümkün değildir. -

1. 
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YARGITAY BAŞKANI'NA YAPILAN ZİYARETTEKİ KONUŞMA 

30/12/1983 

Adal~t mensuplarına gerekli ihtimamı göstereceğiz, bundan kimse
nin şüphesi olmasın, 

Adalet meselelerine büyük önem veriyoruz. Adalet olan yerde herşey 
iyi gider. Hem hakimle hem vatandaş «Allah kimseyi devlet kapısına dü
şürmesin» lafımız birazda mahkeme kapılarından gdiyor. Dava sayısını 
asgariye indirmekle bazı sorunları çözüme ulaştırmak zordur. 

Bazı meseleleri herhalde kılıcın vurulduğu gibi vurup halletmek la
zım. Ufak tefek bürokratik engeller yüzünden p:ıeseleleri halledemiyoruz. 
Memleketin hukukçuları ve mesleğin dışındaki kişiler, sistemde basitleş
tirme yapmak için biraraya gelmelidir. 
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ADALET BAK.ANI NECAT ELDEM BAŞKANLIGINDAKİ HAKİMLER 

VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR 
HEYETİN KABULÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

30/12/1983 

Bizler seçim beyannamemizde, aynı zamanda hükümet programı
mızda ve hatta parti programımızda adalet kavramı üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz, bunu açıkca belirttik. Çünkü adalet mülkün temelidir. Mülk 
deyince bizde başka türlü anlaşılıyor. Öyle zannediyorum ki mülk malik 
olunan her şey demektir. Sadece gayrimenkül değer değildir. Biz o mana
da anlıyoruz. Adalet bu işin temelidir. Hak kelimesi oradan geliyor, o 
bakımdan elimizden gelen herşeyi yapacağız, problemleri halletmeye ça
lışacağız. 

Memlekette ekonomik sahada, sosyal sahada alınçıcak tedbirlerle iyi
leşmeler oldukça, dava sayısı kendiliğinden azalacaktır. Tahminen öyle 
ama, bunun yanında bazı düzenlemelere ihtiyacımız olacağını zannediyo
rum. Özellikle hakimlerin, mahkeme koridorlarının halini görünce, çalış
ma şartlarının, fevkalade zor olduğunu anlıyoruz. Vatandaşda ızdırap çe· 
kiyor. Her iki tarafın da ızdırabı var. Bunları düzeltmenin yollarını bir
çok işlerde yaptığımız gibi !bulacağız. Bir takıcl çalıişmaları beraberce ya
pacağz. Tecrübelerden istifade etmemiz esastır. Bu anlayış içinde adalet 
müessesesi' ve buna hizmet edenler elimizden gelen her ıtürlü gayreti gös
tereceğiz, canla başla çalışacağız. Ayrıca, hakimlerin durumunu iyileştiril
mesi ve lojman sorununun en kısa zamanda çözümü ıiçinde gayret sarfede
ceğiz. 
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YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI İLE BAŞKAN 
YARDIMCISININ KABULÜ SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

30/12/1983 

6 Kasım seçimlerinde yüksek seçim kurulu başarılı ve fevkalade 
güzel bir imtihan vermiş ve Türkiye'de seçim denetiminin 1950 yılından 
bu yana yüksek yargı organlarına bırakılmasının :ne derece yerinde oldu
ğunu gösteren başarılı bir örnek olmuştur. 

Artık kimsenin üzerinde en ufak bir endişe kalmamıştır. Bu bakım
dan aynı sistemin devam etmesini istiyoruz. Rimsenin buna bir itirazı 
yok. Yüksek seçim kurulunun bundan sonraki dönemde de aynı başarıyı 
devam ettirmesini diliyoruz. 
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PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEGİ BAŞKANI VE YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİN TBMM'DE KABULÜ SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

1 Ocak 1984 

Basının sorunlarına Hükümet olarak ilgi gösteriyor ve basın m'"'n
supları ile basın işçilerinin ücretlerinin düzeltilmesini istiyoruz. Yüksek 
Hakem Kumlu'nun bu dönemde yüzde 30, yüzde 40 diye katı bfr tavan 
koymasını istemiyoruz. İşletmelerin durumuna ve işçi ücretlerinin seyrine 
göre, ücret tavanını serbest bırakacağız. Ama herhalde bu ücret zammı, 
enflasyon oranının altında gerçekleşmeyecektir. 

Basının çalışmalarını kolaylaştırmak için Basın Kanununda yer alan 
ve haber alma özgürlüğüne müdahale eden hükümlerin de değiştirilme
sini sağlamak istiyoruz. Basın Kanununda düzenleme ..1 gereği olup olma
dığıııa karar alınması için, öncelikle uygulamaya bakacağız. Gerekiyorsa 
daha sonra değişikliğe gideceğiz. 

Basında çalışanların, demiryolları, PTT gibi hizmetlerden yararlan
dıkları indirimin devamı konusunda gerekli ]girişimlerde bulunacağız. 

Ancak burada belirteyim ki, kağıt, mürekkep gibi basın girdilerine sub
vansiyon uygulamayacağız. 
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MİLLİYET GAZETESİNE GÖNDERİLEN 

YENİ YIL MESAJI 

Değerli Milliyet Okuyucuları 

1983 yılını artık geride bıraktık. 

2/1/1984 

Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi çetin meseleler beklemektedir. 
Herşeyden önce 12 Eylül'ün sağlamış olduğu huzur ve güven ortamı-

nın devamı gerekmektedir. Bu uğurda muhalefetiyle, iktidarıyla, yasama 
ve yargı organlarıyla, eğitim sistemiyle, basın:µ.rla, sendikasıyla, radyosu 
ve teleyizyonuyla bütün meşru güçlerin elele vermesi şarttır. 

Demokrasinin Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline getiril
mesi için önümüzdeki dönem çok önemli bir fırsattır ve bu fırsatı ulus-
ca iyi kullanmalıyız. · 

, . Çağdaş ekonomik bir toplum olma vasfını ülkemiz yine önümüzdeki 
bu dönemde kazanmağa başlayacaktır. 

Türkiye'nin bu özlemlerini gerçekleştirmesi için büyük bir atılım 
yapması ve 21. asrın başlangıç dönemi için realist hedefler seçmesi ge
rek:rrıektedir. 19 Aralık 1983 günü programını açıklamış bir Hükümetin 
Başkanı olarak, Yüce Meclis'ten aldığımız güven oyunu, işte bu hedefle
rin onaylanması olarak değerlendiriyor ve önümüzdeki beş yılı da Tür
kiye'nin gerçek bir ekonomik hamle yapacağı dönem olarak görüyoruz. 

Hükümet programımızda yeralan hususların bir kısmı ekonomik ve 
sosyal konularda değerlendirme yapmak durumunda bulunan bazı ay
dınlarımız tarafından, fazla cesur ve gerçekleştirilmesi güç vaadler ola
rak eleştirilmiştir. 6 Kasım öncesi bir siyasi partinin vaadleri olarak or
taya konulan bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Hükü
meti kurmak görevinin şahsıma tevdi edilmesi ve 13 Aralık 1983 günü ha
zırladığım hükümet listesinin kabul buyrulmasından sonra, beş yıl için 
ülkenin yönetim sorumluluğunu yüklenen bir Hükümet programı ola
rak, şüphesiz daha çok dikkati çekmiştir. Ancak Yüce Meclis'in Hükümet 
Programımızı da onaylamasından sonra, bu cesur olduğu kabul edilen 
hedefler, artık bir partinin, bir Hükümetin değil bir ulusun topyekün ha
lınde ulaşmak ve gerçekleştirmek istediği hedefler haline gelmiştir. 
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Hükümetimizin sadece güvenoyu alıncaya kadar geçen on günlük 
sürede gerçekleştirdiği geleceğe yönelik hizmetler, önümüzdeki beş yılın 
çalışma temposu hakkında bir fikir vermektir. Bizim amacımız, her Türk 
vatandaşının göğsünü gere gere «bu vatan benim», «bu devlet benim» de
diği gibi siyasi görüşleri ne olursa olsun «bu hükümet benim» diyebilme
sidir. Biz vatandaşlarımızın bize güvenmesini ve karşısında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti olduğumuzu hissetmesini istiyoruz. Çünki böylesine 
yüklü bir programı gerçekleştirmek vaadinde bulunurken, sadece ener
jık, sorumluluğunu müdrik siyasi kadrolarımıza değil, işçisi, memuru, 
çiftçisi, sanatkarı, iş adamı ev kadınıyla ulusumuza güveniyoruz. 

Hükümetimizin iş başında bulunduğu süre, henüz ayla dahi ifade 
edilemezken ve Türk halkının daha mutlu daha müreffeh ve daha güvenli 
bir hayat düzenine kavuşması için yapmayı vadettiğimiz hizmetlere baş
larken, 1984 yılının önemi üzermde durmak istiyorum. 

Bugün ikinci gününü yaşadığımız 1984 yılının en belirgin özelliği, 
millet iradesi ile devlet iradesinin yeniden elele verdiği bir dönemin baş
langıcı olmasıdır. 

Başlangıçtan bugüne Cumhuriyet Tarihimizi incelediğimizde, zaman 
zaman bu milletin büyük mucizeler yarattığını, zaman zaman da nasıl 
bıkkınlığın, umutsuzluğun pençesine düştüğünü görmekteyiz. Ekonomik 
ve sosyal gelişmenin gerçekleştiği dönemlerde vatandaşın tbirlik ve bera· 
berlik içinde devletine güvendiğine, milli gelirimizin azaldığı dönemlerde 
ise, vatandaşların değişik kamplara bölündüğü11e şahit olmaktayız. 

Demek oluyor ki; ülkemizin ekonomik sorunlarının çözümü miili be
raberliğimiz için önemli şartlardan birisi olmaktadır. Ekonomik büyü
meyi başaran ülkelerin ise, sosyal meselelerini çok daha çabuk çözdük
lerini ve vatandaşlarına layık oldukları refahı kolayca sağladıklarını bili
yoruz. 

Japonya, Almanya ve Kore gibi ekonomik alanda bugün örnek atı
lımları gerçekleştirmiş ülkelere yakından baktığımızda; bu ülkelerin re
fah devleti haline gelirken işe önce döviz gelirlerini arttırmakla başla
dıklarını görüyoruz. Yani ihracat yoluyla. Acaba Türkiye'miz de bu ül
kelerin seviyesine ulaşabilirmi? Bugüne kadar söylediklerimizden de an
laşılacağı gibi, biz bu inançta olan kişileriz. Çok basit bir örnek vereyim. 
Türkiye'nin Fransa'nın ekonomik gelişme seviyesini kendisine hedef al
dığını varsayalım. Eğer biz her yıl ihracatımızı; Fransa'nın ihracatını art
tırabildiği oranın yüzde 20' si kadar daha fazla arttırabilirsek, 2000 yılın
da ihracatdaki payımız Fransa'yı geçebilir. Görüleceği gibi, Avrupa'nın 
ileri ülkelerinden biri olan ve bugün için dünya ticaretindeki yeri, Tür
kiye ile kıyaslanamayacak bir durumda bulunan Fransa'nın ihracat po-
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tansiyeline ulaşmak için, sadece kendi gücümüzü her yıl, bu ülkenin ihra
catını artırma oranının yüzde 20'si kadar daha üstünde tutmak yetmek
tedir. 

Peki böyle bir sonuca ulaşmak kolay mıdır? bu soruya vereceğim 
cevap; «Hayır ama imkansız değildir» şeklinde olacaktır. Gerçekten son 
derece yakın bir tarihte sadece 16 - 17 yıl sonrası için belirlenen böyle bir 
hedefe, aı:;ıcak çok çalışmak, sabretmek ve her türlü meşakkate göğüs geı · 
mekle ulaşabiliriz. Devletin ve Milletin bütün gücü bu gayeye ulaşacak 
şekilde seferber edilirse, ortaya konulan hedef bir hayal olmaktan çıkar. 
Şimdiye kadar kullanamadığımız insan gücümüz ve tabii kaynaklarımız 
harekete geçirilir, bulunduğumuz coğrafi bölgenin üstünlükleri de değer
lendirilirse, ekonomik kurtuluş savaşı diyebileceğimiz bu mücadele, ba· 
şarıya ulaşır. 

Olaya tarihi gerçeklerimiz ' açısından baktığımızda kendimizde ce
sur olmak hakkını buluyoruz. Bu nedenle de Türk halkının özlemi olan 
refahın yaygınlaştırılması, gelir dağılımının atlilleştirilmesi gibi konu
larda, slogancı yaklaşımlara kaçmıyor, somut projeler ve programlar üze
rinde duruyoruz. Türkiye' de refahın artması için gerekli olan istikrarlı 
ekonomik büyümeyi müesseseleştirmek ve kalkınma hızını % 7'lerin üze
rine çıkartmayı hedef alıyoruz. Bu yöndeki gerekli düzenlemelerin, eko
nomik tedbirlerin hazırlandığını ve peyderpey uygulanacağını, 1984 yılı
nin bu ikinci gününde vatandaşlarımıza müjdelemenin huzurunu duyu-
yo~. 

Bize Türkiye'nin yıllardır özlemini çektiği şekilde, çoğunluk ikti
darı. olmak imkanını veren, aziz milletimize bu vesile ile teşekkür eder
ken, 1984 yılının bütün vatandaşlarım için sıhhat, mutluluk ve başarı dolu 
geçmesini diliyorum. 

95 



GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY, İÇEL VE ISPARTA İL 

TEŞKİLATLARINDAN GELEN HEYETİN KABULÜ 

SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

2 Ocak 1984 

Hükümet olarak oy hesabı yapmıyoruz. Tarihe karşı sorumluluk 
taşıyoruz. Önümüzde çözüm isteyen ciddi meseleler var. Ana tedbirleri 
aldık. Uygulama sırasında meselelere dikkatle bakmamız lazım. Onları 
da aynı şekilde devam ettirirsek zannediyorum düzeldiğini önümüzdeki 
aylarda hep beraber görürüz. Ekonomik meselenin ağırlığı da buradadır. 
Bize maalesef problemli bir saha bırakılmıştır. Ama bu problemli saha
yı elimizden geldiği kadar, en iyi bir şekilde geçeceğimizi ümit ediyorum. 

Türkiye'nin 12 Eylül öncesine dönmemesi lazımdır. Bu tamamen 
yeni bir dönemdir, bir nehrin akışı gibi geriye çevrilell)ez hadiselerdir. 
Çevrildiği takdirde kargaşa çıkar, yanlışlıklar yapılır. O zaman, memk
kette çok büyük problemler olur. Biz ileriye bakmak mecburiyetindeyiz. 
Bu partiyi memlekette birliği, beraberliği sağlamak için kurduk. Bizim 
gelişmemiz, büyümemiz, memlekette düşündüğümüz yere layıki ile otur
mamız, buna bağlıdır. Önümüzde mahalli seçimler vardır ve bu seçimler 
mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. Halkın sevdiği kişilerin Ana
vatan Partisinden gösterilmesi halinde bu seçimlere kim gir·erse girsin biz 
kazanacağız. 
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TÜRKİYE'NİN GENEL GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN 

MİLLİYET GAZETESİ'NE VERİLEN DEMEÇ 

2 Ocak 1984 

1983 yılını artık geride bır~ktık. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi 
çetin meseleler beklemektedir. Herşeyden önce 12 Eylül'ün sağlamış ol
duğu huzur ve güven ortamının devamı gerekmektedir. Bu uğurda mu
halefetiyle, iktidarıyla, yasama ve yargı organlarıyla, eğitim sistemiyle, 
basınıyla sendikalarıyla, radyosu ve televjzyonuyla bütün meşru güçle
rin el ele vermesi şarttır. 

Demokrasinin Türk toplumunun ayrılma:r bir parçası haline geti
rilmesi için önümüzdeki dönem çok önemli bir fırsattır ve bu fırsatı 
ulusça iyi kullanmalıyız. 

Çağdaş ekonomik bir toplum olma vasfını ülkemiz y~ne önümüz
dc'ki bu dönemde kazanmaya başlayacaktır. 

' ·· Türkiye'nin bu özlemlerini gerçekleştirmesi için büyük bir ' atılım 
yapması ve 21. asrın başlangıç dönemi için realist hedefler seçmesi ge
rekmektedir. 19 Aralık 1983 günü programını açıklamış bir hükümetin 
başkanı olarak, yüce Meclis'ten aldığımız güvenoyunu, işte bu hedeflerin 
onaylanması olarak değerlendiriyor ve önümüzdeki beş yılı da Türkiye' 
nin gerçek bir ekonomik hamle yapacağı dönem olarak görüyoruz. 

Hükümet programlarımızda yeralan hususların bir kısmı, ekono
mik ve sosyal konularda değerlendirme yapmak durumunda bulunan 
bazı aydınlarımız tarafından, fazla cesur gerçekleştirilmesi güç vaad
ler olarak eleştirilmiştir. 6 Kasım öncesi bir siyasi partinin vaadleri ola
rak ortaya konulan bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

hükümeti kurmak görevinin şahsıma tevdi edilmesi ve 13 Aralık 1983 gü
nü hazırladığım hükümet listesinin kabul buyurulmasından sonra, beş 
yıl için ülkenin yönetim sorumluluğunu yüklenen bir hükümet programı 
olarak, şüphesiz çok daha dikkati çekmiştir. Ancak, Yüce Meclis'in hükü
met programımızı da onaylanmasından sonra, bu ·cesur olduğu kabul edi
len hedefler, artık bir partinin, bir hükümetin değil, bir ulusun topyekün 
halinde ulaşmak ve gerçekleştirmek istediği hedefler haline gelmiştir. 

Hükümetimizin sadece güvenoyu alıncaya kadar geçen on günlük 
sürede gerçekleştirdiği geleceğe yönelik gerçekleştirdiği geleoeğe yönelik 
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hizmetler, önümüzdeki beş yılın çalışma temposu hakkında bir fikir 
vermektedir. Bizim amacımız, her Türk vatandaşının göğsünü gere ge
re, «Bu vatan benim», «Bu devlet benim» dediği gibi siyasi görüşleri ne 
olursa olsun, «Bu hükümet benim» diyebilmesidir. Biz vatandaşlarımı
zın bize güvenmesini ve karşısında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ol
duğumuzun hissetmesini istiyoruz. Çünkü, böylesine yüklü bir programı 
gerçekleştirmek vaadinde bulunurken, sadece enerjik, sorumluluğunu 
müdrik, siyasi kadrolarımıza değil, işçisi, memuru, çiftçisi, sanatkarı, 
işadamı ve ev kadınıyla ulusumuza güveniyoruz. 

Hükümetimizin iş başında bulunduğu süre, henüz ayla dahi ifade 
edilemezken ve Türk halkının daha mutlu, daha müreffeh ve daha gü
venli bir hayat düzenine kavuşması için yapmayı vaadettiğimiz hizmet
lere başlarken, 1984 yılının önemi üzerinde durmak istiyorum. 

Bugün, ikinci gününü yaşadığımız 1984 yılının en belirgin özeliği, 
millet iradesi ile devlet iradesinin yeniden el ele verdiği bir dönemin baş
langıcı olmasıdır. 

Başlangıçtan bugüne cumhuriyet tarihimizi incelpdiğimizde, zaman 
zaman bu milletin büyük mucizeler yarattığı, zaman zaman da nasıl 
bıkkınlığın, umutsuzluğun pençesine düştüğünü görmekteyiz. Ekonomik 
ve sosyal gelişmenin gerçekleştiği dönemlerde vatandaşın birlik ve bera
berlik içinde devletine güvendiğine, milli gelirimizin azaldığı dönemler
de ise, vatandaşların değişik kamplara bölündüğüne şahit olmaktayız. 

Demek oluyor ki, ülkemizin ekonomik ,sorunlarının çözümü, milli 
beraberliğimiz için önemli şartlardan birisi olmaktadır. Ekonomik bü
yümeyi başaran ülkelerin ise, sosyal meselelerini çok daha çabuk çözdük
lerini ve vatandaşlarına layık oldukları refahı kolayca sağladıklarını bi
liyoruz. 

Japonya, Almanya ve Kore gibi ekonomik alanda bugün örnek atı
lımları gerçekleştirmiş ülkelere yakından baktığımızda; bu ülkelerin re
fahı devleti haline gelirken, işe önce döviz gelirlerini arttırmakla başla
dıklarını görüyoruz. Yani ihracat yoluyla. Acaba Türkiye'mize de bu ül
kelerin seviyesine ulaşabilir mi? Bugüne kadar söylediklerimizden de an
laşılacağı gibi, biz bu inançta olan kişileriz. Çok basit bir örnek vereyim. 
Türkiye'nin Fransa'nın ekonomik gelişme seviyesini kendisine hedef al
dığını varsayalım. Eğer biz, her yıl ihracatımızı; Fransa'nın ihracatını 

arttırabildiği oranın yüzde 20' si kadar daha fazla arttırabilirsek, 2000 
yılında dünya ihracatındaki payımız Fransa'yı geçebilir. Görüleceği gibi, 
Avrupa'nın ileri ülkelerinden biri olan ve bugün için dünya ticaretinde
ki yeri, Türkiye ile kıyaslanamayacak bir durumda bulunan Fransa'nın 

98 



ihracat potansiyelint: ulaşmak için, sadece kendi gücümüzü her yıl bu 
ülkenin ihracatını artırma oranının yüzde 20'si kadar daha üstünde tut
mak yetmektedir. 

Peki böyle bir sonuca ulaşmak kolay mıdır? Bu soruya vereceğim 
cevap; «Hayır ama imkansız değildir» şeklinde olacaktır. Gerçekten son 
derece yakın bir tarihte sadece 16-17 yıl sonrası için belirlenen böyle 
bir hedef,' ancak çok çalışmak, sabretmek ve her türlü meşakkate göğüs 
germekle ulaşabiliriz. Devletin ve milletin bütün gücü, bu gayeye ulaşa
cak şekilde seferber edilirse, ortaya konulan hedef bir hayal olmaktan 
çıkar. Şimdiye kadar kullanamadığımız insan gücümüz ve tabii kaynak
larımız harekete geçirilir, bulunduğumuz coğrafi bölgenin üstünlükleri 
de değerlendirilirse, ekonomik kurtuluş savaşı diyebileceğimiz bu müca
dele başarıya ulaşır. 

Olaya tarihi gerçeklerimiz açısından baktığımızda kendimizde cesur 
olmak hakkını buluyoruz. Bu nedenle de Türk halkının özlemi olan re
fahın y~ygınlaştırılması, gelir dağılımının adileştirilmesi gibi konularda, 
slogancı yaklaşımlara kanıyor, somut projeler ve programlar üzerinde 

· duruyoruz. Türkiye' de refahın artması için gerekli olan istikrarlı eko
nomik büyümeyi müesseseleştirmek ve kalkınma hızını % 7'lerin üzeri
ne çıkartmayı hedef alıyoruz. Bu yöndeki gerekli düzenlemelerin, eko
noinrk tedbirlerin hazırladığını ve peyderpey uygulanacağını, 1984 yılı
nın bu ikinci gününde vatandaşlarımıza müjdelemenin huzurunu duyu
yonim. 

Bize Türkiye'nin yıllardır özlemini çektiği şekilde, çoğunluk ikti
daq ·olmak imkanını veren, aziz milletimize bu vesile ile teşekkür eder
ken, 1984 yılının bütün vatandaşlarım için sıhhat, mutluluk ve başarı 
dolu geçmesini diliyorum. 

99 



HÜRRİYET GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

3 Ocak 1984 

Soru : - Efendim, ·bu altın meselesini bir kere daha soruyorum. 
Lütfen biraz açalım. 

Cevap : - Üzerinde daha çalışılıyor, herhangi bir şey söyleyemem. 

Soru : - Ama, altını bankaya çekmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Hayır. Meselenin aslı şu: Halkın elindeki altın bir ta
sarruf göstergesidir. Bu tasarruf, hiçbir gelir getirmiyor. Getirdiği, sade
ce bazen Türk parasına göre değer kazanmasıdır. Onu, bir gelir olarak 
düşünürseniz tabii. Bir de altın dışarıda spekülasyona çok müsaittir. Bel
ki bu konuda, düşünülecek şekil şu olur: Siz, altınınızı getirir, bankaya 
verirsiniz. Bugün bankalar döviz kabul ediyorlar. Altınınız. o günkü kur
lar üzerinden dövize de çevrilebilir. Döviz olarak, bankada tutarsınız. Dö

vize verilen faiz üzerinden de, faiz alırsınız. Süre bittikten sonra üç aylık 
mı, bir senelik mi, onun sonunda bankadan döviz olarak alırsınız. O nok
tada da, gene altına çevirmeniz mümkün olur. Tabii, o günkü altın-döviz 
münasebeti ne ise. 

Veyahut; altınınızı bankaya Türk parasına çevirtip yatırırsınız. O 
günkü altın değeri üzerinden, bunun faizini alırsınız. Hesabın süresi bi
tince, Türk parası olarak geri alırsınız. O zaman da, gene o günkü rayiç 
üzerinden altına çevirmeniz mümkün olur. Bunlar da mümkün. Düşü
nülüyor ... 

Soru : - Peki, bu altınlar nasıl kullanılacak? 

Cevap : - Tabii bütün bunların hepsi şu anda bir düşünce ... Bu al
tınlar eğer döviz olarak tutulursa, ileride Türkiye bu altınların döviz kar
şılıklarını dışarıya sevk ederek, tersine bir akım yaratır. Yani, altın dışa
rıya gider ve gelecek dövizle, Türk ekonomisi fayda sağlar. 

Tabii, bu mekanizmayı iyi kurmak lazım. Altın üzerinden bir spekü · 
lasyona girmemek lazım. Hadise bu. Vergi iadesi sisteminin özü ise şu : 
Biz, ücretin brütünü değil, netini artırmanın enflasyonu aşağı çekmede 
daha yararlı olduğunu 1981'de· gördük. Bu sene de, niyetimiz esas itiba
riyle fatura sistemini devreye sokarak, yüzde 5 - 10 oranında bir ilave vergi 
indirimi sağlamaktır. 
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Soru : - Bu oran çok az olmuyor mu? 

Cevap : - Hayır, az değiıl. Bu rakam nettir. Olaya baktığımız za
man, maaşlarda bir yüzde 8-9 artışa tekabül eder. Bu, net artıştır. Bv.
nun fbrütü, çok daha fazladır. Biz, net telaffuz ediyoruz. Ele geçen net pa
rada artış olur ibu sayede. 

Sor~ : - Bu vergi iadesinin sistemi fbelli mi efendim? 

Cevap : - Üzerinde çalışılıyor, bazı noktalar var. Dikkatli olmamız 
lazım. Ama kısa zamanda tatbikata geçilir. 

Soru : - Bu iade, tüm faturalara mı verilecek, bazılarına mı? 

Cevap: - Onu, vergiciler gözden geçiriyorlar. Ama genelde basitleş
tirilebileceği için hadisenin bence hepsine tatbik edilmesi lazım. Ayırımı 
yapamazsınız gibi geliyor. Bunun getireceği kaynak da var. Fatura yoluy-
la vergi alınacak. Kayıp önlenecek. ~ 

Soru : - Maıhalli Seçimler hakkında düşünceleriniz nedir? 

Cevap : - Bir an evvel yapılması lazım. Bu, demokr~si için gerek
lidir. 

'· Açık konuşmalarında, Meclis'te «bunlar .da girmelidir» diyen, siyasi 
rakiplerimiz var. Meclis'te söylüyorlar, biliyorsunuz. «Diğer partiler de 
girsin» diyorlar. Ama kapalı yerlerdeki konuşmalarında, pek onların se
çime girmelerinin lehinde değiller; onu da biliyorum. Belki o vakit diyece
ğiz ki, «Buyurun, teklif edin, onların girmesini istiyorsanız, teklifinizi ko
yun. Biz destekl~riz.» Bizim Mahalli Seçimlerden bir endişemiz yok. Mü
him olan, konunun bir an evvel yapılmasıdır. 
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ANKARA,KAHRAMANMARAŞ,TEKİRDAG,KIRŞEHİRİL 
TEŞKİLATLARINDAN GELEN HEYETİN KABULÜ 

SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

3 Ocak 1984 

Alacağımız tedbirlerle, belki de şimdiye kadar olmadığı şekilde de

mokrasiyi sağlamlaştırmak amacındayız. Böylelikle memleket bir daha 
on yılda bir sı'kıntıya düşmeyecektir. 

Başladığımız ekonomik tablo pek jç açıcı değildir. Yükselen enflas
yonu geriye çekmek çok zordur, ancak aldığımız tedbirlerle aşağıya çeki
lecektir. Enflasyon yükseldikçe bu memlekette bir çok şeyi düzeltemeyiz. 
Bu tedbirler sıkıcı gibi gözükse de, herkesi hizaya sokacaktır. Hayat pa
halılığını aşağıya çekme'k suretiyle icraatımızı daha kolay yapacağız. 

12 Eylül'ü hazırlayanlar, netice itibariyle Türkiye'nin 6 Kasım son
rasında daha kavgasız bir siyasi düzene kavuşmasını da istemişlerdir. 
Biz, genelde siyasi düzen bakımından önümüzdeki beş senenin gürültüsüz 

ve kavgasız geçmesini istiyoruz. Çünkü, inanıyoruz ki eğer Türkiye siyasi 
düzen bakımından bizim düşündüğümüz noktaya gelir ise beş sene sonun

da bu memleketin elini tutacak pek az memleket var olur. 

Çalışmak kaydıyla bu seçimleri bizim elimizden kimse alamaz. İyi 
çalışmamız halinde şartlar, 6 Kasım s~çimlerinden çok daha fazla lehi
mize müsaittir. Şu parti girmiş, bu parti girmiş, girerler veya girmezler. 
Kendi bHecekleri iştir. Biz hiç birisinden çekinmeyiz. Bu seçimleri Allahın 

izniyle alırız. 
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·BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEGİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISININ KABULÜ 

NEDENİYLE YAPILAN KONUŞMA 

4 Ocak 1984 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; yeni Meclisimiz bugün ilk ve önemli bir kanun tasarısını 'kabul 
dmiş bulunuyor. Bunun için huzurlarınıza çıktım. 

Bu kanun tasarısının önemli şu üç noktadadır. Birincisi başta Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu B~lgesi olmak üzere Türkiye'nin gelişmekte olan, 
az gelişmiş yörelerine yapılan önemli maddeler bu kanun tasarısıyla ge
tirilmiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yatırımları 
artırmaya, kolaylaştırmaya getirilmiş önemli maddelerdir. Seçim gezi
leri sırasında hepimizin de gördüğü gibi, bu bölgelerin ciddi bir işsizlik 
durumu vardır. Bunları önleyebilmek için bu gibi tedbirlerin alınması 
zorunludur. 

ı . 

Hemen şunu da ifade etmek istiyorum : Bu bölgelerin geliştirilmesi 
içhi bu getirilmiş kanun kafi değildir, buna ilave tedbirleri hazırlıyoruz, 
onları da inşallah huzurunuza getireceğjz. 

İkinci grup maddeler; tasarruflarla ve getirdiğimiz ekonomik sis
tem içerisinde tasarrufların geliştirilmesi, dış ve yabancı sermaye ko
nusunda ·kolaylıkları ihtiva eden birtakım yardımcı maddelerdir. Bunlar 
özellikle bu Kanunun 3 üncü maddesi ve 5 inci maddesidir. Özellikle dış 
kredilerden şirketlerimizin, kurumlarımızın fazla bir yük altına girme
den istifade etmesi, bunlardan alınmış olan vergilerin aşağıya, tevkifat
ların aşağıya indirilmesi suretiyle mümkün olacak. Bu suretle de şirket
lerimize ve gelişmekte olan bölgelerde olsun, diğer yerlerde olsun mali
yetlerin fazla yükselmesine mani olacak tedbirler bu maddelerde getiril .. 
miş bulunuyor. 

Son olarak 6 . ncı maddesiyle kanunumuz, teker teker şirket kurtar
ma yerine, bu ekonomik sistem içerisinde şirketlerin, kurumların kendi 
imkanlarıyla ayakta durmalarına bizim destek olmamızı sağlamaktadır. 
Vaktiyle hatırlarsanız, gene 1980'li yıllarda iş adamlarına bir toplantıda 
willalarınızı satın, bunu sermayenize ilave edin« demiştik, bunun bir 
nevi tezahürüdür. Aktiflerinizde gelir getirmeyen işlerinizi satın bun-
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lan da sermayenize ilave edin, bu suretle kendi kendinize ayakta durmaya 
~alışın veya gelir getirmeyen şirketleriniz varsa onlarıda başl.calarına sa
tın. İnşallah satılacak ve alınacaktır, merak etmeyin. 

Bu suretle devletin kendi kesesinden direkt yardım yaparak netice 
alınmayacak işlere girmesi de önlenmiş oluyor. Her şirket, 'her gmp kendi 
imkanıyla ayakta durmayı, lüzumsuz yatırım yapmamayı, lüzumsuz mas
raf yapmamayı da bir nevi teşvik etmiş oluyoruz. 

Ben ve Hükümetimiz Yüce Meclis'e bu önemli kanunu geçirdiği için 
t eşekkürlerimizi arzeder, saygılar sunarım. 

104 



İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI EKONOMİK İŞLER YARDIMCISI'NIN 
KABULÜ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

5 Ocak 1984 

Hükümetimiz İran ile ilişkileri daha da ileriye götürmek arzusun
dadır. Ticari, iktisadi ve siyasi ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz bekle
nir. 

Şahsen kısa süre içinde İran'a resmi bir ziyarette bulunacağım, İran 
ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkilerin arttırılması için bu ülkeye 
daha önce de ziyarette bulunmuştum ve bu ziyaretten sonra iki ülke ara
sındaki ihracat ve ticarette ciddi gelişmeler kaydedilmişti. 

'· 
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T.B.M.M.'DE MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ KANUNU 
TEKLİFİ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

5 Ocak 1984 

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri; 

Bu Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönem ikinci önemli 
kanunudur. Gönül çok arzu ederdi ki, muhalefete mensup arkadaşlarımız 
da bu sıralarda otursunlar ve biz müzakereleri, bu kadar kısa zamanda 
değil, gece yarısına kadar devam eden bir anlayış içerisinde bitirse idik. 

Aslında, bu Kanun tasarısının hazırlığı ile ilgili olarak gene arka
daşlarınızın bir kısmının hatırlayacağı gibi, 6 Kasım Genel Seçimleri ya
pıldıktan sonra bir kısım arkadaşım, özellikle mahalli idarelerdeki me
[eleleri, dertleri gördükten sonra bu seçimin bir an önce yapılması ko
nusunda bize geldiler. 

Memleketimiz belli bir aradan sonra demokratik sisteme geçmekte
dir. Bu geçişin ilk büyük adımı, 6 Kasım Seçimleri ve onun akabinde 
meydana getirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümet ile atılmıştır. 
Bu adımın süratle tamamlanması lazımdır. 

Maalesef, birçok yerlerde de müşahede ettiğimiz gibi, mahalli ida
relerden vatandaşlarımız şikayetçidir. Bu şikayetlere, biz o şikayet edi
}(.>n idarecileri değiştirerek cevap bulamayız. Çünkü getireceğimiz idare
cilerin de ayrılanlardan farklı olup olmayacağını bilmemiz çok kolay 
değildir. 

Halkımız uzun yıllardır kendi seçtiği idarecilere, özellikle mahalli 
idarelerde derdini daha kolay anlatabilmekte, icabında şikayetini de acı 
bir dille yapabilmektedir. 

Bu bakımdan, mahalli idarelerin kendi tabii yöneticilerine kavuş
ması milletimizin arzusudur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani de
mokrasinin ilk adımı, ikinci adımını da bir an evvel tamamlamaya bir 
nevi kendisini mecbur hissetmelidir. Biz bu hissi duyduk, arkadaşları
ınıza da bir an evvel bu Kanun tasarısını hazırlamalarını tavsiye ettik. 

Bildiğiniz gibi, kanun tasarısı yıl başından epey evvel Komisyona 
geldi, Komisyonda görüşülmeye başlandı; fakat bir müddet gene muhte
lif illerimizin dertlerini; meselelerini biraz daha iyi anlayabilmek, kanu
mm, özellikle seçimin tarihini daha iyi tespit edebilmek bakımından bir 
de ara verildi, toplantı ertelendi. Aslında bu Kanun, hazırlanışı itibariyle 
teknik bir kanundur. Yani, bunun çok canlı müzakeresinin komisyon-
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larda yapılması lazım, Nitekim, bu toplantıda da açık bir surette gör
dük, muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımız · bu müzakerelere 
canlı bir şe'kilde iştirak etmişler, değiştirme önergelerini hazırlamışlar ve 
önemli maddelerde de kendi düşüncelerine göre bu değiştirme önergele
rini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de vermişler. Kendileri burada bu
junamadılar, ama bu önergeler burada okundu. 

Kanunun hazırlanışı sırasında İçişleri Bakanlığı mensupları hatta 
hattd. Yüksek Seçim Kurulunun tecrübelerinden istifade edilmiştir. Ko 
misyona onlar da çağırılmıştır, onların da görüşleri alınmıştır. 

Özellikle şunu önemle vurgulamak istiyorum; bizi, geçtiğimiz gün
lerde üzerinde önemli düşündüren mesele şu idi : İktidar partisi olarak 
mevcut kanunlara, nizamlara göre bu seçimi öne aldığımız takdirde, hat
ta Haziran ayında yaptığımız takdirde bazı partilerin, bu Meclis'te grubu 
bulunmayan bazı partilerin bu seçime iştirakleri hemen hemen mümkün 
değildi. 

Tabiatıyla muhtelif vesilelerle de belirttiğim gibi, iktidar partisi 
. olarak başka bir partiye yardımcı olmak mecburiyetinde de değildik. 

Çünkü, onların bu seçime iştirak etmemeleri hususunu biz hazırlamış 
da değildik. Böyle bir kanun da getirip «bunlar giremez» diye herhangi 
b~ı:- yolla da bu yola da başvurmuş değildik. Bu partilerin genel seçimlere 
iştirak etmemeleri bizim kararlaştırdığımız bir husus da değildi. Onu 
b~zden evvelki yönetim, belli sebepler tahtında kararlaştırmış olabilir. 

Biz memlekette, önümüzdeki dönemde herhangi bir kargaşa ve sı
kınt~ olmaması için meseleyi geçtiğimiz günlerde etrafıyla düşünmüşüz
<lür~ Önümüzde iki alternatif vardı. Birincisi, mevcut durumu aynı kabul 
edip bu Kanun tasarısını geçirmek ve seçimi vatandaşın isteğine uygun 
olarak da öne almaktır. Bu takdirde bu söylediğimiz partileri iştiraki 
hemen hemen mümkün olmazdı. 

Tabiatıyla hiç kimse, hele iktidar, kendisine durup dururken rakip 
yaratmak istemez; ama şunu da düşünmek mecburiyetindeyiz : Demokra
tik bir düzene geçiyoruz. Bunun üzerine herhangi bir şekilde, haklı veya 
haksız olsun bir gölge düşürülmemesini de Hükümet olarak düşünmek 
mecburiyetindeydik. gölge düşürülmesini de katiyen isteyemeyiz. 

Bugün bu değişiklik önergeleri ile bu söylediğim manada, bu 
önemli kanun tasarısı kabul edilmiş bulunuyor. Bir an evvel yürürlüğe 
girerek seçimin arzu edilen tarihte yapılması suretiyle mahalli idareleri
mizin kendi tabii yöneticilerine kavuşturulması en belli başlı arzumuz
dur. Bu arzumuzun bugün bu kanunla tahakkuk yoluna girmiş olmasını, 
özellikle bizim seçimi kazanmamızdan daha önemli gıörüyoruz. 

Bu bakımdan, bu kanunun memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKANLIK MUHABİRLERİNİN BİR HEYET HALİNDE 

KABULÜNDE SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

6 Ocak 1984 

Soru : - Yeni zam kararları alınması sözkonusu mudur? KİT zam
ları hakkında ne diyorsunuz? 

Cevap: - Açıkça söylüyorum bun.dan sonra hükümetimizin vere
ceği bir zam kararı yoktur. KİT'ler zam konusunda serbesttir. Ve piya
saya göre ayarlama yapmaktadırlar. 

Biz memleketin meselelerini filan veya falan endişe ile geriye atma
yız. Yaptığımız şey ortadadır. Elektriğe, gübreye, tekel maddelerine zam 
yaptır. Yaptıklarımız memleket hayrına yapılmıştır. Yapılan zamlar 
kısmen bütçenin açıklarını kapatacak, kısmen konut fonuna imkan sağ
layacaktır. Ayrıca, lüzumsuz spekülasyonları, havadan para kazanmayı 
da önleyecektir. 

Soru: - Zor durumdaki şirketler konusunda ne yapılması düşünü
lüyor? 

Cevap: - Nedir? Ne olmuş? Nasıl olmuş? Bu konuda ilgililere tali
mat verdim inceleniyor. Mevcut kanunlara göre bunlar hakkında neler 
yapılabilir, konuyu ileriye dönük bir tecrübe olması bakımından ve ge-
1e.cekte yanlış hareket yapılmaması için inceliyoruz. 

Şirket kurtarma diye bir programımız yok. Bunu açıkça söyledik. 
Yapabileceğimiz yardım genel mahiyettedir. Her şirket kendi ayağının 
üzerinde duracak imkanları sağlasın. Malını, villasını satsın ve sermaye
sine ilave etsin. Bunun da kolaylıklarını kanun maddesi ile getirdik. 

Soru: - Basın ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Basının vazife gördüğü düşüncesindeyiz. Bugün eski dö
nemin bazı şartları görülmekte. Yeni dönemde de, eski dönemden bir ge
çiş devresi olduğunu kabul ediniz. Saygı, sevgi ve anlayışa dayanan bir 
sistem kurmamız lazım. Bizim ·de gizliliklerimiz olacaktır. Basının da, 
bu konuda anlayışlı olması lazım. 

Basının ~oğru haber verme özelliği vardır. Ancak yanlış ve yalan 
haberler hükümetin durumunu nerelere kadar götürür? Bir ajansın yan
lış haberi yüzünden gübreye zam yaptık. Çünkü spekülasyon başlamıştı, 
havadan para kazanmak isteyenler çıkmıştı. Bu tür haberler yanlıştır. Bu 
haberi vereni, Basın Kanununa göre mahkemeye bile verebiliriz. 
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SODEP GENEL BAŞKANI ERDAL İNÖNÜ'NÜN 
ZİYARETİ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

6 Ocak 1984 

Sayın İnönü ile eski arkadaşlığımız var. Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi'nde 1960'lı yılların başında. SODEP'in kuruluşunda da ziyarete gel
miştiniz. Maalesef ben iade-i ziyaret yapamamıştım. Siz görevden ayrıl
mıştınız. İnşallah bu sefer iade-i ziyaret yaparım. Tekrar SODEP'in Ge
nel Başkanlığına gelmenizden memnun oldum. 

Yerel Seçimlere bütün partilerin girebilmesi ve teşkilatını tamam
lamış olanların hiç olmazsa 25 Ağustos şartlarına tekrar dönülmesi bi
zim de arzu ettiğimiz bir konuydu. Demokratik nizama geçerken bu ko
nuda herhangi bir şüpheye mahal verilmemesini, bizim seçimi kazanıp 
veya kaybetmemizden daha önemli gördük. Bu bakımdan da grubumuz
da tam bir ittifak halinde bu kararı aldı. 

ı .. 
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Nİ(;DE, NEVŞEHİR VE MUGLA İL TEŞKİLATLARINDAN 
GELEN HEYETİN KABULÜ SIRASINDA YAPILAN 

KONUŞMA 

6 Ocak 1984 

Ürün taban fiyatlarını önceden ilan etmek köylünün aleyhine ola
bilir. Çünkü, fiyatları belirlemek için önce enflasyonun hızını tayin et
mek lazım. Aksi halde köylü zarar edebilir. 

Burada, yapılan zamları anlatmak kolay değildir. Bu konudaki gö
rüşlerimi yarın basın toplantısında açıklayacağım. 

Ancak şunu belirteyim ki, gübreye zam yapılmasının nedeni 1 Ey
lül 1981'den beri bu maddeye zam yapılmamasıdır. Ben Başbakan Yar
dımcılığından ayrıldıktan sonra hiç zam yapılmadı. Bugün devletin ka
sasından çıkan para, subvansiyon dediğimiz para 180 milyar lira. Güb
reye zam yapalım mı yapmayalım mı diye, düşünce içindeydik. Hatta 
daha fazla eğilimimiz vardı. İki ay daha bekleyelim ondan sonra yapahm 
diyorduk, ajansın birisi bundan bir hafta evvel «gübreye zam yapıldı» 
diye bir haber verdi. Ondan sonra gübreye hücum başladı. Biz de zen
gin almasın diye, birisi haksız kazanç yapmasın diye derhal zam yaptık.» 

Mahalli seçimler konusuna gelince, mahalli idarelerimiz bizden 
olursa hizmetimiz çok daha kolay olur. Mahalli seçimler için hemen ha
zırlığınıza başlayın, fazla bir zamanımız yok. 

Herşeyimiz planlı gitmeli, biz hesaplı kitaplı partiyiz. 
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I. BASIN TOPLANTISI METNİ 

· Kıymetli Basın Mensupları ve 

Sevgili Vatandaşlarım, 

7/Ocak/1984 

6 Kasım Seçimlerinde milletimizin teveccühünü kazanarak iktidar 
olduk. 6 Aralık günü T.B.M.M.'nin Başkanlık Divanının oluşmasıyla 12 
Eylül 1980'den itibaren ülkeyi yöneten M.G.K. yönetiminden sivil de
mokrasiye geçilmiştir. Bu vesileyle, başta verdikleri sözü tutarak, geçen 
39 ay içinde anarşi ve terörü durduran, yeni bir Anayasa ve beraıberinde 
önemli birçok kanunu çıkaran M.G.K. idaresine ve Ulusu Hükümeti'ne 
teşekkür ederiz. Biz idarede devamlılığa inanan bir zihniyettin sahibiyiz. 
Her yeni idare, geçmiş idarelerin icraatını olumlu yönde devam ettirme
lidir. Türkiye'nin geçmişte çektiği sıkıntıların en önemli sebeplerinden 
bir~ de idarede ve uygulamada zig- zaıglardır. Biz iyi sonuç veren uygu
lamaları daha da geliştirip ve iyileştirip devam ettirmekten yanayız. Za
ten medeni bir millet olmanın gerek şartlarından biri de budur. Önemli 
olan hep daha iyiye, hep daha güzele, hep daha mükemmele kavuşmak 
için .. 'çalışmaktır. 

Biz, bunun gayreti, bunun inancıyla çalışmalarımıza başladık. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

7 Aralık günü Hükümeti kurmakla görevlendirildim. Hükümetimiz 
13 Aralık günü T.C.'nin 45. Hükümeti olarak kuruldu. 24 Aralık'ta 399 

sandalyeli Meclis'in 213 oyuyla güvenoyu aldık. Bu hükümetimizin icra
atı hakkında bilgi verdiğimiz ilk basın toplantısıdır. Görev aldığımızdan 
beri bir ay, güvenoyu aldığımızdan beri ise sadece iki hafta geçmiştir. 
Bu çok kısa sürede hükümetimiz, Anavatan Partisi Grubu ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisini çalıştırmış, ibir çok büyük icraat yapılmış, bu 
kısa sürede çok önemli iki kanun çıkarılmıştır. Bu Anavatan Partisinin 
ne kadar hazırlıklı olduğunu bir daha göstermiştir. Bu vesile ile yüce 
Meclis' e gösterdikleri üstün çalışma gayretinden dolayı bilhassa teşek

kür ederiz. 
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BAKANLARIN SAYISININ AZALTILMASI 

A:ıavatan Partisinin seçim kampanyası sırasında vadeÜiğimiz hu
susların bir kısmını bu kısa dönem içinde yapmayı başardık ve bunu siz
lere müjdelemekten büyük iftihar duyuyoruz. 

Seçim beyannamemizde vaadettiğimiz ve merkezi idarenin çok daha 
etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak bakanlıkların sayısının azaltıl
ması konusunu hükümeti kurar kurmaz yaptık. 

Bunların dışında ekonominin daha iyi işlemesi için Planlama, Ha
zine ve Dış Ticaretin ve Merkez Bankasının beraberce ahenkli çalışması 
gerekiyordu. Ekonominin bu en önemli üç organı geçmişte ahenkli ça
lıştırılamamış ve bu da bazı ekonomik sıkıntıları bilakis ağırlaştırmıştı. 
Halbuki bunların uyumlu çalıştığı dönemde ekonomi başarılı olmuştu. 

Ekonominin daha düzenli işlemesi için bu üç kuruluşun aynı ba. 
kanlık bünyesinde toplanması gerekliydi. Bu şekilde Planlama, Hazine 
Dış Ticaret ve Merkez Bankası, Başbakan Yardımcısının yetkisi altına 

alınmıştır. Devletin gelirlerini toplamak için Maliye ve Gümrük Bakan
lığı kurulmuş, Maliyenin geri kalan bölümü ile eski Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bu yeni Bakanlığa bağlanmıştır. 

Sporun toplumda ve bilhassa eğitim sistemimiz içinde okulları

mızda daha etkili bir yer bulabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmiş, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı haline getirilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tek bakanlık haline getirilmiş, Dev
letin daha müessir altyapı hizmeti götürmesi sağlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sanayileşmeyle birlikte ticaret sektö
rünün de aynı hızda gelişmesi gerektiği bilinci ile birleştirilmiştir. 

Köye ve çiftçiye götürülen hizmetler Tarım, Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bünyesinde birleştirilmiş ve çiftçimize daha kaliteli hizmet götür
me imkanı yaratılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birleştirilerek işçiye götü
rülen hizmetin hızlandırılması sağlanmıştır. 

Çok önemli gördüğümüz ve ekonomimizin sıhhati için verimli ça
lışan kuruluşlar haline getirmek mecburiyetinde olduğumuz önemli 
KİT'ler ide Devlet Bakanlıklarına bağlanmıştır. 

112 



Değerli 'Basın Mensupları, 

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir hükümet, bakanltkların sayı
sını ıbu ölçüde azaltabilme cesaretini göstermiştir. Bakanlıkları koltuk 
dağıtma vesilesi olarak görmüyoruz. Bakanlıklar hizmet verme yönün
deıı değerlendirilmeli ve bir hizmet en iyi ne şekilde verilebilirse, ba
kanlıklar o şekilde düzenlenmelidir. 

BÜROKRASİNİN AZALTILMASI 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bürokrasi ve kırtasiyecilik şimdiye kadar geçmişteki idarelerin kök
lü bir şekilde azaltamadığı bir mesele olmuştur. Seçim kampanyamız sı
rasında söylediğimiz gibi bu meseleyi çözüm yoluna koymaya, vatanda
şa devlet kapısında çile çektirmemeye söz vermiştik. 

Bu niyetle ilk merhalede nüfusla ilgili muameleleri, evlendirme 
muamelelerini, pasaport, ehliyet ve plaka muamelelerini ele aldık. Bun~ 
lan Şubat ayı sonuna kadar basitleştireceğiz. İmar mevzuatı ile ilgili 
çalışmalarımız da hızla gelişmektedir. Mesken yapımı ve mesken ruh
satı alımını engelleyen mevzuat da kısa sürede tamamlanacaktır. 

Mevzuat dağınıklığını önlemek için de üst seviyede çalışmalar baş
latılmıştır. 

TASARRUFLARI ARTIIRMA POLİTİKASI 

Değerli Basın Mensupları, 

Güverıoyu almadan uyguladığımız ikinci önemli kararın Tiirk eko
nomisi için çok önemli faydalan olacaktır. Seçim kampanyamız sırasın
da da defalarca belirttiğimiz gibi vatandaşın tasarruflarına her zaman 
enflasyon oranının üstünde gelir sağlamak gerekir. Bunu yapmadığımız 
takdirde tasarruflar altına, lüks tüketime ve lüks gayrimenkule kayar. 
Nitekim, 1980 öncesi ve 1983 yılındaki .durum bunu açıkça göstermiştir. 
19 Aralık 1983 günü yürürlüğe koyduğumuz kararla, tasarruf sahibine 
enflasyon oranının üzerinde gelir sağladık. Bankaların 19 Aralık 1983 ön
cesi oluşturduğu oligopolü kaldırdık ve serbest rekabet ortamma geçiş 
yolunu açtık. Devlet, mevduatlara daha yüksek gelir verilmesini sağlar
ken, kredi faizlerinin yükselmesini önlemek için kredi faizlerinden alınan 
gider vergisi yüzde 15'den yüzde 3'e düşürülmüş, mevduatlardan alınan 
gelir vergisinin de yüzde 20'den yüzde lO'a düşürülmesi de Meclis'ce ka
bul edilmiştir. Resmi ve ticari mevduata da diğer normal mevduatlar 
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gibi gelir verilmesini sağladık. Artık resmi mevduatlar bankalarca kar
şılıksız olarak kullanılamayacağı gibi, ticari mevduata verilen gelirden 
dolayı piyasada stokçuluk büyük ölçüde kalkacaktır. Yaptığımız bu uygu~ 
lama sonucu Türkiye'ye gayri resmi tahminlere göre yılda 100 tona yakın 
giren ve dövizimizin heba olmasına sebep olan altına tasarrufların kaçma
sını önledik. Yanlış tasarruf politikaları uygulandığı sürece bundan eko
nomi hep zarar görür, bundan karlı çıkan altın ve döviz kaçakçıları olur. 
Memlekete gelecek döviz yurtdışına akar, onun yerine ekonomiye faydası 
olmayan, altın gelir, çömleğe konut, toprağa gömülür. 

Enflasyonun düşeceği varsayımıyla, 3 aylık vadeye yüksek gelir ve
rilirken, 1 yıllık vadeye daha düşük gelir verilmektedir. Bu bakımdan va
taşdanlarımın mevduatlarına vade seçerken enflasyon gidişine göre ha
reket etmelerini bilhassa tavsiye ederim. 

KAMBİYO, İTHALAT, İHRACAT DÜZENLEMELERİ 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Yine 27 Aralık günü açıkladığımız ithalat rejimi, ihracat rejimi ve 
kambiyo rejimi ile yine seçim öncesi vadettiğimiz vaadlerin bir çoğunu 
yerine getirdik. 

1930 yılında geçici olarak yürürlüğe konulan ve o sırada dünyada 
mevcut ekonomik krize karşı kambiyo, Sıkıyönetim Kanunu olarak düşü
nülen Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, sonraki yıllarda yürürlük
ten kaldırılmamış ve bu Kanunun verdiği yetkiyle kambiyo rejimi gitgi
de daha kısıtlayıcı hale getirilmiştir. Yurt dışına döviz ve Türk Lirası ka
çırılmasını önlemek gayesiyle birçok kısıtlamalar getirilmiş, ama bunun 
sonucu namuslu vatandaş iş yapamaz hale gelmiştir. Hükümetimiz iki ka
demede kısıtlamaları büyük olçüde kaldırmıştır. 2000 sayfayı bulan 4 
ciltlik kambiyo mevzuatı, toplam onbeş sayfaya indirilmiş ve herkesin an
layabileceği bir hale sokulmuştur. Muhtemelen bir sene içinde 1567 sayılı 
Kanun da kaldırılarak, Türk ekonomisinin hızlı gelişmesini dizginleyen 
bu mevzuat tamamen değiştirilecektir. 

Bizim anlayışımıza göre paramızın değerini korumak için polisiye 
tedbirlere gerek yoktur. Polis kontroluyla ülkeye döviz getiremezsiniz. 
Dünyada hangi ülkeye bakarsanız bakın, polisiye tedbirlerin en az oldµ.ğu 
ülkelerde en fazla döviz vardır. Halbuki kambiyo rejimi bizim gibi sıkı ve 
kontrollü ülkelerin hepsinde devamlı döviz kıtlığı vardır. Bu bakımdan 
kambiyo rejiminin da:ha açık hale gelmesinden hiç korkmayalım. Açıklık 
Türkiye'ye daha çok döviz çekecektir. Müteşebbisimiz dış ticarette ve 
döviz kazandıran diğer işlerde para kazanmak için bürokrasiyle boğuşmak 
mecburiyetinde kalmayacak, kendini işe verecek, daha fazla döviz kazan
dırabilecektir. 
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Döviz, hürriyeti en bol gördüğü ülkeye gider. Bunun örnekleri İs
viçre, Almanya, Amerika gibi ülkelerdir. Kontrolün fazla olduğu ülkeler. 
den ise kaçar. Nitekim bir Avrupa ülkesinde bir yıl önce döviz transferine 
kontrol konunca, o ülke dışına yoğun miktarda döviz kaçırılmaya başlan
dı. Türkiye' de kambiyo kontrollerini azalttığımız, döviz taşımayı suç ol
maktan çıkardığımız için yurt dışına daha fazla döviz kaçırılacağından 
korkmayın. Dünyanın her ülkesindeki tecrübe göstermiştir ki, böyle du
rumlarda döviz kaçmaz, bilakis kaçan dövizler bile geri gelmeye başlar. 
Türkiye artık döviz kaçırılan değil, döviz getirilen bir ülke haline gelecek
tir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Yurt dışına çıkışları da serbest bıraktık. İnsan haklarına aykırı olan 
seyahat kısıtlamasını bu şekilde kaldırdık. Artık elinde pasaportu olan 
her vatandaş döviz bile almadan yurt dışına çıkabilecek. Zorla döviz alma 
mecburiyetini kaldırdık. İsteyen dövizsiz yurt dışına çıkabilecek ve bu
nun yanında dıöviz almak isteyene de 1.000 dolara kadar turistik döviz al
ma imkanı verilmektedir. İlerde bu tahdidi de kaldırmak istiyoruz. 

Şimdi şu iddia ediliyor : 

«Efendim, bu serbestiyeti getirdiler .Şimdi bütün dövizimiz yurt dı
şına kaçacak.» 

Bizim buna karşı cevabımız şu: «Peki, şimdiye kadar kontrol vardı. 
da, dışarıya döviz kaçırılmasını hiç durdurabildik mi?» Kaçacak dövizi 
hiç~ir kuvvetle siz içerde tutamazsınız. Onu içerde tutmanın tek yolu 
güven ortamını yaratmak ve doğru ekonomik kararlar almaktır. 

Bizim görüşümüz her meseleye akılcı çözümler bulmaktır. Mesele
ler karşısında devekuşu misali başlarımızı kuma gömmekten yana deği
liz. 

Müsaadenizle bunun canlı bir örneğini vereceğim. 

Türkiye' de yıllardır yabancı sigara, viski, parfüm ve lüks tüketim 
maddelerinin kaçakçılığı vardır. Hatırlarsınız bunları durdurmak için 
«Amerikan Pazarları» denen satış yerleri kapatıldı. 

Ama bu kaçakçılık durmadı. Bütün sıkı polisiye tedbirlere rağmen 
yine sokaklarda yabancı sigara satıcıları, kataloglarla gizlice lüks eşya sa
tışı yapan yerler faaliyetlerine devam etti. İsteyen istediği malı katalog .. 
dan seçiyor ve bu mal hemen evine teslim ediliyordu. Bu şekilde gelen 
kaçak ithalat gayri resmi tahminlerle 400 ile 500 milyon dolar arasınday .. 
dı. Hal böyle iken gözümüzü kapatıyor, devekuşu misali başımızı kuma 
sokuyorduk. Öbür tarafta da kaçakçı servetine servet katıyordu. Devletin 
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bundan ıbeş kuruş kazancı olmadığı gibi, bu kaçakçılık idarenin bazı kad
rolarını rüşvete ve yolsuzluğa alıştırmaktaydı 

Hükümet olarak yapmaktan gurur duyduğumuz önemli icraatlardan 
biri de kaçak olarak gelen bu malların ithalatını meşrulaştırmak olmuş 
tür. Türkiye bundan dolayı döviz kaybetmiyecektir. Bu mallar zaten ka
çak olarak geldiği için, eskiden gizli yapılan ödeme, şimdi hesaplarda gö
zükecektir. Esas önemli husus, devletin bu ithalattan alacağı gümrük 
vergisi ve fonlarıdır. Eskiden eline beş kuruş bile geçmeyen devlet, şim
di hem gümrüğü alacak, hem de orta ve dar gelirlinin konut ihtiyacı 
için düşündüğümüz «Toplu Konut Fonu» için fon yaratacaktır. 

Lüks araba ithali geçmişte yasaklandığı için Türkiye' de çalışan ya
bancı sefaretlerin personeline gün doğmuştu. Bu sefer lüks arabalar se
faretler yoluyla Türkiye'ye girmeye başladı. Hatta bir ara, hatırlarsınız, 
gümrüklerde ve Devlet Malzeme Ofisinde yapılan yolsuzlukla lüks araba
lar Türkiye'ye sokulmaya çalışıldı. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Lüks araba ithalini serbest bıraktık. Çünkü bu arabalar zaten değl
şik yollardan giriyordu ve biz devlet olarak bunlardan fazla vergi de ala
mıyorduk. Şimdi lüks araba getirmek isteyen arabanın fiyatının üç dört 
misli kadar toplam bir vergi ve fon ödeyecek. Bu fon «Toplu Konut Fo
nuna» girecek. 

SOSYAL ADALET ANLAYIŞI 

Değerli Basın Mensupları, 

Sosyal adaletçiyiz diyen herkes sosyal adaletçi değildir. Sosyal ada
letçi olmak için akılcı politikalar uygulamanız gerekir. Önemli olan zen .. 
gini fakirin seviyesine indirmek değil, fakiri zenginleştirmektir. 

Geçmişte hep şu yanlış düşünce öne sürülüyordu. «Efendim, memle
kette bu kadar fakir varken, lüks mallan ve arabaları ithal etmek yanlış
tır.» 

Peki, ithalini yasakladık diye bu mallar memlekete girmiyor muy
du? Giriyordu 

Demin de bahsettiğim gibi hem de ıbol miktarda ve kaçak olarak gi. 
riyordu. 

Olan devlete ve fakir vatandaşa oluyordu. Vergi alamadığımız için 
fakire daha fazla yardım edilemiyordu. Biz bundan dolayı hakiki sosyal 
adaletçi olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü kaçakçılığı ve rüşveti büyük öl .. 
çüde önlediğimiz gibi, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları 
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için harcamak gayesiyle bu tip ithalattan hem vergi hem de fon alacağız. 
Bizim sosyal adalet anlayışımız her türlü lüks tüketimden vergi alıp, bu 
geliri dar gelirli vatandaş için harcamaktır. İleri ve medeni ülkelerdeki 
sosyal adalet anlayışı da budur. Dinimizin de sosyal adalet anlayışı budur. 
Zenginden alınır, fakire verilir. Lüks madde ithalatını resmileştirmekle 
kaçakçıların yılda ellerine geçen tahminen 100 ile 150 milyar arasındaki 
bir ~mkanı, devletin kasasına dolayısıyla fakire, dar gelirliye akıtıyoruz. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Türkiye'nin meseleleri çok ,çetindir. Ama niyet ve azim olduktan son· 
ra çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Zaten bir işi bitirmenin onda dokuzu 
onu bitirmeye niyet etmek ve azim göstermektir. 

Türkiye çok zor devrelerden geçmiştir. Bundan sonra da iktisadi ve 
sıyasi sahada büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. 

Çünkü daha hızlı kalkınmamız, daha hızlı gelişmemiz mecburiyeti 
vardır. Medeniyet yarışında, refah yarışında kaybettiğimiz za~anı telafi 
için herkesten daha çok ve daha sıkı çalışmamız gerekmektedir. 

Biz meselelere iktidar, muhalefet diye de bakmıyoruz~ Türk milleti 
tek bir vücut halinde bir araya gelerek, nasıl daha hızlı meselelerimizi 
ç<ı$zeriz çalışması içinde olmalıdır. 

. EKONOMİK POLİTİKALARDA KARARLILIK 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye'nin ıbu çetin meselelerini çözmek için köklü tedbirler almak 
mecburiyeti vardır. Köklü tedbirleri hiç korkmadan cesaretle almak ge
rekir. Çünkü şimdiye kadar çektiğimiz sıkıntıların temelinde hep yanın 
tedbirler, geç alınmış tedbirler yatmaktadır. 

Köklü tedbir almamanın yarattığı zararın en açık örneğini 1983 yı
lında yaşadık. 1983 yılı başında enflasyon hedefi yüzde 20, büyüme hede
fi yüzde 5 ve iıhracat hedefi 7 milyar dolar olarak tesbit edilmişti. Ancak 
takip edilen ekonomik politikada verilen tavizler, bütün bu hedeflerin 
gerçekleşememesine sebep olmuştur. 1983 yılında dünyada fiyatların art
mamasına rağmen, içeride enflasyon yüzde 20'lik hedefi epeyce açmıştır. 
Bunun sebeplerinin başında banka ve şirket kurtarma adı altında ekono
miye faydadan .çok zarar getiren ve para arzını yani para basmayı hızlan
dıran uygulamadır. Aynca basılan bu paranın hesaplarda gösterilmemesi 
de bir samimiyetsizliktir. Bu şekilde 200 milyar civarında gizli bir emis
yon yapılmış ve enflasyon görüklenmiştir. Bizi bu duruma düşüren se
beplerin başında 120 milyar civarında bankalara ve bazı şirketlere verilen 
destek ve hazine zararına sebep olan uygulamadır. Bunun paralelinde enf-
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lasyon yükselirken, mevduat faizlerinin düşürülmesi, enflasyonu iyice kö
rüklemiş, vatandaş tasarrufuna negatif faiz alır hale geldiği için banka
lardan kaçış olmuş, lüks tüketim hızlanmıştır. 

Para basmak kalkınmanın olmayacağını 1983 yılında tekrar gör
dük. Yüzde 5 olarak tahmin edilen kalkınma hızı, çok para basıldığı yani 
enflasyon hızlandığı için yüzde 3'lerin altına düşmüştür. Seçim kampan
yamız sırasında da defalarca söylediğimiz gerçeği bu surette tekrar gör
dük. 

Para basılarak yatırım yapılmaz. Para basılarak kalkınma hızlandırı
lamaz. 

Kalkınmayı hızlandırmak için sağlam ·kaynaklara yani ya içerdeki 
tasarruflara yahut dışardan gelecek dövize dayanmak gerekir. Biz bun
dan dolayı hem içerde tasarrufları teşvik edip arttırmak, hem de dışarda
ki tasarrufları yani dış yatırımcıyı ve dış krediyi ülkeye çekmek ve yatı
rımları arttırmak gayreti içindeyiz. 

ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Gördüğünüz gibi ilerlemek, kalkınmak lafla olmuyor. Bu günün çe .. 
tin dünyasında başarılı olmak için çok ama çok gayret göstermek gereki
yor. Bu gayretin hepimiz tarafından gösterilmesi şarttır. 

Hükümetimiz miiliyetçi değerlere bağlılığını icraatlar gösteren bir 
hükümettir. Milliyetçiyiz demekle milliyetçi olunmaz. 

Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ve ekonomik gücünü arttırmak, dün
yada itibarlı bir güç haline getirmek gerçek milliyetçiliğin ilk ve en önem
li şartıdır. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmak azmindeyiz. 

llkokulda, ortaokulda, lisede okuyan çocuklarımız ve gençlerimizin 
de çok sıkı çalışarak bu memleketin daha hızlı gelişmesi için gayret sar
fetmesi gerekiyor. Onlar ne kadar iyi çalışırsa, o kadar iyi yetişecek oka
dar daha hem kendilerine, hem ailelerine hemde memlekete faydalı ola
caklardır. «Türk gibi kuvvetli» sözü kadar «Türk kadar çalışkan» sözünü 
de dünyaya kabul ettirmek için çalışmalıyız. 

Üniversitelerde, yüksek okullarda okuyan gençlerimiz de daha fazla 
gayret göstermek zorundadır. Türkiye'nin yetiştirdiği doktorların, hu
kukçuların, mühendislerin, sanatçıların, öğretmenlerin diğer ülkelerin ye
tiştirdiklerinden daha iyi olması gerektiği bilinci içinde çalışmalıdırlar. 
Bu toplumun her kesimi yetişmek istediğimiz ülkelerden daha çok çalış· 
mazsa o çalışma heyecanı bizde yoksa, bir hiçbir zaman ileri ülkelerle 
aramızda olan farkı kapatamayız. 
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Kıymetli Basın Mensupları, 

Türkiye'nin en ıönemli ve en değerli hazinesi çocuklarımızdır. Bu 
hazine en zengin petrol yataklarından daha da değerlidir. 

Çocuklarımıza sahip çıkmak, onların yetersiz ve yanlış beslenme me. 
selelerinden başlayıp, en kaliteli eğitime ve yeterli spor yapma imkanına 
kavuşturulmalarının çalışmalarını başlattık. 

'inancımız odur ki, çocuklarını, gençlerini çok iyi yetiştirebilen bir 
millet; petrolü veya zengin tabii kaynaklan olmasa bile medeniyet ve re
rah yarışında en ileriye geçebilir. 

Bildiğiniz gibi televizyon yayın saatini bir saat uzattık. Bunun 15 
dakikasını da çocuklarımıza ayırdık. Türkiye genelinde elektrik kısıtla
masını kaldırdık. Televizyon yayın saatlerini daha da uzatmak arzusunda
yız. Dar gelirlinin en önemli eğlencesi olan televizyondan hem eğlence, 
hem de eğitim açısından daha fazla istifade etmeyi planlıyoruz. 

SERBEST PAZAR EKONOMİSİNİN GÜCÜ 

Kıy.metli Basın Mensupları, 

Türkiye'de yıllarca «Bu düzen ancak silahla değişir» propagandasıy
la ,gençlerimizin beyni yıkandı. Biz Anavatan Partisi Hükümeti olarak 
Türkiye'nin önünde bekleyen yıllardır çözemediği birçok büyük meseleyi 
çözmeye veya en azından çözüm yoluna sokmaya azimliyiz. Gençlerimizin 
beynini yıkayarak, komünist bir düzen getirmek isteyenlere de açıkça su
nu söylüyoruz . 

.. ·Bizim gayemiz milli geliri hızla arttırmak ve adil gelir dağılımını 
sağlamaktır. Onun için rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisiyle bera
ber kuvvetli bir sosyal adaletçi programımız var. Komünist rejimlerde; 
üretimi arttırmak için asgari ücretin altında, çalışma kamplarında insan 
çalıştırılmasına rağmen refah seviyesi hala serbest rekabetin esas alındığı 
ülkelerin çok altındadır. Bugün artık komünist ülkeler bile hür teşebbüse 
inanmaya, kendi vatandaşlarına dar.ha fazla imkan vermeye başlamışlardır. 
En katı olan Kıta Çin'i bile yabancı sermayeyi ülkesine çekmek için çok 
cazip teşvikler vermeye başlamıştır. Bu bakımdan serbest rekabeti esas 
alan ekonomik modelimizin dünyada en başarılı model olduğunu gördük. 

Biz insanımızdan en fazla verimi almak için, insanlarımızın önünde 
duran engelleri kaldırıyoruz. Namuslu vatandaşımızın; çalışmak, üret
mek isteyen vatandaşlarımızın önündeki engelleri hızla kaldırıyoruz. 1984 
i'hracat rejimiyle, ihracat yapmak isteyen vatandaşlarımıza pek çok kolay
lıklar sağlıyoruz. İhracat kolaylaştığı ve karlı olduğu sürece çiftçimizin 
mahsulü tarlada kalmayacak, işçimizin emeği depolarda beklemeyecek, 
yurt dışına ihraç olacaktır. Artık, mesela kamyonuna Mersin'den porta-
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kal yükleyen, sadece huduttan çıkarken tek bir sayfalık beyan vererek ma
lını istediği yere götürüp, istediği ülkede satabilecekir. Bu sayede ihracat 
arttıkça işsizlik azalacak, üretim artacak, çiftçimiz, esnaf ve sanatkarı
mız daha da zengin hale gelecektir. 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, TEKELLERİN KALDIRILMASI 

Programımızda önemle vurguladığımız tüketicinin korunması ve te
kellerin kaldırılması konusunda gerekli tedbirleri almaya başladık. Tüke
ticiyi en iyi korumanın rekabet ortamını tesis etmekle olduğuna inanıyo
ruz. Serbest rekabet olmadığı yerde tüketiciye ucuz ve kaliteli mal verme
nin mümkün ormadığını dünyadaki tecrübeleriyle gördük. Sanayiyi koru
mak kadar, tüketiciyi de korumak sosyal adaletçi olmanın en önemli va
sıflarından biridir. 

Bu bakımdan ithalat rejimimizde de köklü değişiklikler yaptık. Türk 
sanayini dış rekabete açmak mecburiyetindeyiz. Sanayimiz dünya ile reka
bet eder hale gelemezse, Türkiye' de hiçbir zaman güçlü bir ülke olamaz. 

Sanayimizden de bu bakımdan üstün gayret ve fedakarlık bekliyo .. 
ruz. ve bu zor görevi başarabileceklerine, J aponuyla, Almanıyla başa baş 
rekabet edebileceklerine sonsuz güvenimiz vardır. Biz bu konuda elimiz
den gelen bir türlü yardımı yapmaya hazırız. 

Değerli Basın Mensupları, 

Şirketlerin kurtarılmasına karşıyız. Devletin zaten kıt olan kaynak
larını, işsizliği hızla azaltmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemde, is
raf etmemek ve verimlilik kullanmak zorundayız. Herkes hesabını daha 
iyi yapmak, daha iyi bilmek zorundadır. 

Son yıllarda yapılan bazı kurtarma operasyonlarını da ciddi bir şe
kilde incelemekteyiz. Bunun bizden sonra geleceklere çok önemli ve tek
rar edilmemesi gereken faydalı bir ders olacağına inanıyoruz. 

Bu arada sanayicilerimize şu önemli hususu da açıklamak istiyoruz. 

Geçmiş yıllarda işletme sermayesi sıkıntısı çeken sanayicilerimize 
latjfe yollu «Villalarınızı satın, sermayenize katın» önerisini yapmıştık, 

4 Ocak 1984 günü Meclis'ten geçen yeni bir kanunla menkul ve gayrimen
kul satışlarından elde ettikleri gelir vergisiz olarak öz sermayelerine kat
maları imkanını sağladık. Bu yolla işletmelerin para sıkıntısının büyük 
oranda hafifleyeceğini tahmin ediyoruz. 
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ESNAF, SANATKAR, ÇİFTÇİ KREDİLERİ 

Değerli Basın Mensupları, 

Halk Bankasınca esnaf ve sanatkara 1984 yılında açılacak kredilerin 
hacmi 92 milyardan 173 milyara, Ziraat . Bankasınca çiftçiye açılan kredi
leri ise 600 milyara, Ziraat Bankasınca çiftçiye açılan kredileri ise 600 
milya.rdan 860 milyara çıkardık. Ziraat Bankası'nın 1984 yılında 140 mil
yarlık kredileri arttırmak teklifini Hükümetimiz 260 milyara çıkarmıştır. 
Esnafımız, sanatkarımız ve çiftçimiz için daha fazla kredi almak imkanı
nı yarattık. Bu kredilerin faizleri hafifçe yükseltilmiştir. Ama önemli olan 
kredinin miktarıdır: Bol kredi alabilme herşeydenn daha önemlidir. 

Kredi almada eskiden mağdur olan esnaf, sanatkar, çiftçi ve küçük 
sanayici artık daha fazla kredi alabilecektir. Kredi dağılımında daha ada
letli bir sisteme gideceğiz. Eskiden az kredi alanlara şimdi daha fazla kre
di vereceğiz. Eskiden konut için bankadan kredi alamayan vatandaşa da 
bankalarımızın konut kredisi verebilmesini imkan dahiline getiren ka
nuni düzenlemeleri tamamlamak üzereyiz. 

Bu ar.ada önemli bir müjdeyi de vermek isteriz. Çiftçiye olan tüm 
borçlar pancar hariç Ocak sonundan önce ödenecektir. Pancar tesellümü 
de'vam ettiği için bunlar da zamanında ödenecektir. 

1

0RTA DİREK 

.1984 yılında memura, işçiye ve emekliye enflasyon oranının üzerin
de bir gelir sağlamak geyreti içindeyiz. Bunu her sene yaptığımız taktir
de bu sabit gelirli vatandaşlarımızın ızdırabı gittikçe hafifleyecektir. İlk 
yaptığımız hesaplara göre memura vergi indirimleriyle beraber net yüzde 
25 oranında bir gelir artışı sağlayabileceğiz. Buna faturaya vergi iadesini 
eklemedik. Bunu eklediğimiz takdirde net gelir artışının yüzde 30'un üze. 
rine çıkabileceğini müjdelemek isteriz. Memurun, işçinin geçimini kolay
laştırmak için daha başka imkanlar da arıyoruz. 

Memurların MEYAK kesintileri şimdiye kadar devamlı konuşuldu. 
MEYAK kesintilerini bu yıl iki taksitte geri ödeme kararını aldık. Bu 
taksitlerden biri Mart ayında, diğeri Haziran ayında ödenecektir. 

En önemli hedefimiz enflasyonu hızla aşağıya çekmektir. Bunun için 
hiıçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Enflasyon dizginlenmedikçe orta 
direk dediğimiz işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emekliyi korumak mümkün 
değildir. Ancak enflasyon yavaşladığı anda bu kesim rahat nefes almaya 
başlayacaktır. Bütçe açığını sağlam kaynaklarla kapatmak bu bakımdan 
çok önemlidir. 
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DOGU VE GÜNEYDOGU ANADOLU 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu hızla kalkındırmak, kalkınmada ön
celikli yörelerde yatırımları hızlandırmak için yeni bir teşvik kanununu 
da Meclis'e sevkettiğimizi ve kanunlaştırdığımızı müjdelemek isteriz. Bu 
yeni kanun sayesinde Cumhuriyet tarihinde ilk defa sanayi bu bölgelere 
seve seve gidecek ve bu bölgelerdeki işsizlik daha hızlı bir şekilde azaltı
lacaktır. 

Bu bölgelerde çalışanlar için asgari geçim indirimini on misline çı
karmak yetkisini Meclis'ten yeni çıkan kanunla aldık. 

'Bu bölgelerde çalışan kamu ve özel sektör personeline vergi indirimi 
verilecek, yatırım yapanlara gelir ve kurumlar vergisi konularında, mua
fiyet finansman konusunda kolaylıklar sağlanacaktır. Bu \bölgelerde hiz
met vermek özendirilecek ve kamu personeli, doktor, öğretmen eksikliği 
ekonomik teşviklerin yardımı ile de kapatılacaktır. 

30 Ekim 1983 tarihinde yurdumuzun doğusunda meydana gelen dep
remin yarattığı hasarı biran önce gidermek için gerekli çalışmaları hızlan
dırdık. Evsiz kalan yurttaşlarımızı biran önce ev saMbi yapmak için bü
tün imkanları seferber ettik. 

YURTDIŞI İŞÇİLERİ 

Yurtdışındaki işçilerimiizn meselelerini çözmek için yeni çahşmalar 
başlattık. Tasarruflarına daha iyi gelir temin edebilmeleri için yurt için
de de döviz hesabı açabilmelerini mümkün hale getirdik. Aynca gelecek
lerini garanti altına alacak köprü ve barajlar gibi yatırım sahalarının ge
lirlerinden hisse verilmesi için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 

KONUT VE İMAR MEVZUATI 

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri haline gelen konut ihti
yacı için İmar Affı Kanunu, Toplu Konut Kanunu ve 2805 sayılı İmar Affı 
Kanunu gibi mevzuat ile konut yapımını teşvik edecek vergi kolaylıkları 
hakkındaki kanun tasarıları çalışmaları son safhaya gelmiştir. 

Halen şantiye elektrik parası vermekte olan gecekondulardan' 2805 
Sayılı Kanun gereğince affa tabi olup ta ruhsat verilecek gecekondulardan 
normal elektrik parası alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca kira bede
li adı ile alınmakta olan paraların mülkiyet bedeli karşılığına dönüştürül
mesi için kanuni düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. 

Gecekondu bölgelerinin yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleriyle 
gecekonduların ıslahı için proje ve kanuni çalışmalara dddi şekilde baş-
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!anılmış ve en geç Şubat ayı sonunda bu çalışmalar tamamlanarak inşaat 
mevsiminde islah ve yapım işlemine başlanacaktır. 

Toplu konut fonundan kredi almış 66.378 üyeli 1.238 kooperatifin 
yapmakta olduğu inşaatların bu yıl içinde tamamlanabilmesi için gerekli 
kredi bakiyesi 32 milyar TL. zamanında ödenecek ve 66.378 ailenin bu yı
lın Eylül- Ekim ayında evlerine kavuşmaları sağlanacaktır. Kooperatifle
rin Juzlı çalışması gerekmektedir. 

Konut yapımım teşvik için konut inşaası ve konut kredi sözleşmele
rinin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulması için çalışma 
başlatılmıştır. 

HUZUR VE GlİVEN 

Kıymetli Basın Mensupları, 

ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin 
sağlanması devletin ilk ve asll görevidir. Bu görev yerine getirilmeden 
devletin varlığından bahsedilemez. 

Ülkede huzur ve güvenin temini ve korunması güçlü, modern ve ta
rafsız bir şekilde hizmet verecek bir emniye teşkilatının varlığına bağlı
dlli. 

Emniyet Teşkilatımızın anarşi ve terörizme karşı mücadele metodla
rında hayli tecrübe sahibi olduğunu son üç yılda alınan sonuçlar göster-

. mektedir. Nitekim, önceki hafta Ankara ve İstanbul' da aynı saatlerde pat
la tıl~n iki bombanın faillerinin tespitinde ve yakalanmasındaki sürat ve 
İzmir' deki saatli bomba yerleştirilen otonun kısa zamanda tesirsiz hale 
getirilmesi teşkilatın performansının iyi bir göstergesidir. 

Huzur ve güven ortamının devamı milletimizin en büyük arzusudur. 
Memnuniyetle belirtebilirim ki, 1983 Aralık ayında siyasi nitelikli olay
larda bir önceki yıla göre yüzde 5,6'lık azalma, asayiş olaylarında yüzde 
lS'lik azalma ve trafik kazalarında yüzde 32'lik bir azalma olmuştur. 

Hükümet olarak, IJ:ıuzur ve güvenin sağlanması amacıyla alacağımız 
tedbirlerin uygulanmasında, vatandaşlarımızdan destek ve yardım bekle
diğimizi de ayrıca ifade etmek isterim. 

TOPLU SÖZLEŞME, ASGARİ ÜCRET 

Çalışma hayatında Yüksek Hakem Kurulu yavaş yavaş devreden çı
karak, Toplu Sözleşme düzenine girilmek üzeredir. Türkiyenin sanayi ya
pısında tekelciliğin azalma paralelinde toplu sözleşmelerde daha rahat, 
daha kolay çözülecek hale gelecektir. İçerde ve dışarda rekabet etmek 
mecburiyetinde olan sanayi ve hizmet kuruluşları, toplu sözleşmelerinde 
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daha verimli çaıışmayı teşvik edici esaslara yöneleceklerdir. Türk sanayi
nin ve Türkiye'nin ıgeleceği de işçi - işveren ilişkilerinin sağlamlığına ve 
.karşılıklı anlayışa bağlıdır. 

Asgari ücret konusuna gelince, bu konuda sadece çalışanları değil, 
işsizleri de düşünmek mecburiyetnde olduğumuz gerçeğini unutmamalı
yız. Asgari ücretin yükseltilmesinin faydası yanında işsizliğe katkısını da 
ihmal edemeyiz. 

Bugün işsizlik Türkiye'nin bir numaralı meselesidir. Dünyada ko
münist veya kapitalist hangi ülkeye ıha.karsak, işsizliğin çözümünde emek
yoğun projeleri görürüz. Bu bakımdan asgari ücret konusunu çok dikkat
li bir şekilde inceleyerek, işsizliği de hızla azaltıcı yönde gerekli tedbirleri 
de almalıyız. 

Öğretmen rotasyonu ile ilgili meseleleri çözmek ve hizmeti hızlan
dırmak için bilgisayar otomasyonu çalışmalarını Nisan 1984 sonuna ka
dar tamamlamayı planladık. Eş durumu değerlendirmelerini çok daha 
hızlı ve çok daha adil olarak çözmek kararındayız ve bunu biran önce 
sonuçlandıracağız. 

En önemlisi eğitim sistemimizin daha · iyi öğrenci yetiştirmesi için 
gerekli köklü reform çalışmalarına başladık. 

SAGLIK, UCUZ VE KALİTELİ İLAÇ 

İlaç endüstrisinde devletin ana görevi kaliteli ilaç üretimini sağla
maktır. Kalite kontrolunu arttırmak için gerekli kanuni düzenlemelere 
başlanmış olup, denetimler de yoğunlaştırılacaktır. 

İlaç fiyatlarının devamlı artışını önlemek için, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı'nca uygulanan fiyat sistemini kaldırarak, ilaç sektöründe 
rekabeti geliştirme çalışmalarını başlattık. 

DIŞ İLİŞKİLER 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Güç1ü bir Türkiye bölgemizde ıbarış ve istikrarın korunması . bakı
mından bir denge unsuru ve bir teminattır. 1983 yılı boyunca dünya ibarış 
ve güvenliğini tehdit eden buhran ve meselelere yenileri ilave olurken, 
mevcutlar daha da ağırlaşmış ve derinleşmiştir. Bu ortamda, Atatürk il
kelerine dayanan barışçı dış siyasetimiz daha büyük bir önem ve değer ka
zanmaktadır. Hükümetimiz, bu siyasetin özünü teşkil eden, ülkemizin gü
venlik ihtiyaçlarının bölgemizin huzur ve istikrarın isaplanyla birlikte 
mütalaası noktasını daima ön planla tutacaktır. 
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ORTADOGU 

Muhterem ,Basın Mensupları, 

Hükümet Programımızda da belirtilmiş olduğu üzere, Batı camia~ 
sıyla mevcut bağlarımızı ve Arap - İslam Alemiyle mevcut yakın ilişkileri
mizi dış politikamızın birbirini tamamlayan unsurları olarak kel!bul et~ 
mekteyiz. Doğulu ülkelerle bağımsızlık, egemenlik,. hak eşitliği, toprak bü
tünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri ile Helsinki Nihai Senedi 
zemininde istikrarlı dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi, eko
nomik, ticari ve teknik işbirliğimizi arttırmayı hedef alan programımız 
doğrultusunda, çok boyutlu dış Siyaset tatbikatının muhtevalı bir örneği 
ortaya konulacaktır. 

İslam Aleminin başlıca forumu olan İslam Konferansının Dördüncü 
Zirve Toptantısımn akdine az bir zaman kalmıştır. Türkiye ilk defa Cum
hurbaşkanı düzeyinde katılarak verdiği özel önemi belirmektedir. İslam 
Aleminin mirasından alınan ilham ve kudretle Müslüman dünyasının or
tak ilgi alanlarında işbirliğinin sıkılaştırılması yolunda yeni adımlar atı-

, lacağı inancındayız. Bu adımların yanısıra, İslam Dünyasının büyük üzün
tü ve elemle şahit olageldiği, Türkiye'nin iki kardeş komşusu, İran'la Irak 
arasındaki harbin sona erdirilmesi yıönünde de bir gelişme başlatılabilirse, 
bu:p.dan hudutsuz memnunluk duyacağız. 

· Yine bu Konferansın dikkat ve öncelikle inceleyeceği bir konu, şüp-
. hesiz, Orta doğu'daki durumdur. Lübnan'daki iç savaş devam ediyor. 26 

Eylül' den bu yana 4 .kez bir ateş - kes ilanına çalışıldığı görülürken, ibu 
ülkenin bir milli uzlaşma ve barışmaya olan ihtiyacının müstaceliyetine 

de bir kez daha tanı'k olunmaktadır. Dolayısıyla, bu istikametteki çalışma-
. lar mutlaka ve tezelden ibaşarıya ulaştırılmalıdır. Lübnan' daki kargaşalık 
devam ettiği müddetçe, İsrail saldıııganlığının sonuçlarının ortadan kal
dırılmasına matuf çabalar üzerinde teksifi gereken dikkatler dağılmakta
dır. Halbuki, Orta doğu meselesi, Filistin toprakları ve mukaddes Kudüs 
üzerindeki İsrail işgalinin kaldırılması ve Filistin Arap halkına meşru 

haklarının iadesi noktasında düğümlenmektedir. 

Dost ve kardeş Afgan halkının yabancı müdahale ve işgaline karşı 
4. yılım tamamlayan direniş ve mücadelesi de İslam Zirvesinin gündemin
de tabiatı ile yer alacaktır. Türkiye, Afganistan'ın egemenliğini, toprak bü
tünlüğünü, bağımsızlığını ve bağlantısızlığını koruyacak bir siyasi çözü
me İslam Konferansı Zirvesinin de yardımcı ıhir katkı getirebilmesi dile
ğindedir. 
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Muhterem Basın Mensupları, 

Muhterem Masın Mensupları, 

Şimdi Avrupa Konseyi ile ilişkilerimize temas etmek istiyorum. 

12 Eylül 1980'i izleyen dönemde seçilmiş bir parlamentomuz olmadı
ğı için, Avrupa Konseyi'nin Parlamento kanadını teşkil eden Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisindeki temsilimize ara verilmiştir. 

Buna karşılık, Hükümetler kanadını teşkil eden Bakanlar Komitesin
de temsilimiz devam etmiştir. 

6 Kasım seçimleri sonucu TBMM kurulmuş ve Türkiye' de parlamen- . 
ter demokrasiye geçilmiştir. Bu durumda milletvekillerimizin Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisindeki yerlerini almaları ve Avrupa Konseyi ile 
ilişkilerimizin normale dönmesi tabiidir. 

12 Eylül'den sonra Avrupa Konseyi Danışma Meclisi, 12 Eylül hare
katını zorunlu kılan nedenleri ve Türkiye' deki yönetimin demokrasiye 
dönmek yolundaki kararlılığını görmemezlikten gelerek, değişik faktörle
rin etkisiyle Türkiye ile igili haksız kararlar almıştır. Bu kararları, Türki
ye' de seçilmiş bir parlamentonun bulunmadığı bir dönemde, Türk Mil
letvekillerinin temsil edilmediği bir kuruluş tarafından yapılan değerlen
dirme hataları olarak görmek mümkün olabilir. 

Ancak 6 Kasım' da yapılan seçimlere, Türk milletinin % 92.5 oranın
da katılması ve sandıklardan sadece % 4 civarında geçersiz oy çıkması, 
Türk milletinin iradesinin hiçbir tereddüte yer hırakmıyacak şekilde te
celli ettiğini göstermektedir. Bugün Türkiye, milli iradenin serıbest terci- ' 
hi ile oluşan bir parlamentoya sahip bulunmaktadır. Bu durum karşısında 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'nin de, geçmişteki hatalarının esiri ol
mayarak, Türkiye hakkında şimdiye kadar izlediği haksız ve ön yargılı tu
tumunu terkedeceğine ve Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkile
rin düzelmesi jçin bu kere kendi payına düşeni yapacağına inanmak is
tiyoruz. 

Milletvekillerimizin Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'nin Ocak ayın
daki toplantısına katılarak yerlerini almaları, 6 Kasım seçimleriyle par-
lamenter demokrasiye dönmüş olmamızın tabii sonucudur. · 

Ancak, bütün bunlara rağmen Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 6 
Kasım seçimlerinden önceki tutumunu sürdürür ve Avrupa Konseyinin 
Parlamento kanadında temsilimiz gerçekleşmezse, Hükümet kanadında, 
yani Bakanlar Komitesindeki mevcudiyetimizi devam ettirmeyeceğimizi 
belirttiğimiz gibi, Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizin tamamiyle kesilmesi 
belki kaçınılmaz olabilir. 
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Değerli Basın Mensupları, 

Dış siyasetimizde milletlerarası ikili ve çok taraflı ekonomik işbirli
ği faaliyetleri ağırlıklı bir yer tutacaktır. Bu çerçevede, AET ile ortaklık 
anlaşmalarımızın katılma hedefi saklı kalmak üzere, ilişkilerimize karşı
lıklı menfaatleri ön planda tutan bir muhteva denge kazandırılması ama .. 
cındayız. Ekonomimizin sağlıklı bir bünyeye kavuşturulması için içeride 
aldığımız tedbirlerin bütün dünya ile iktisadi ilişkilerimize yeni bir can
lılık getireceği inancındayız. 

YUNANİSTAN 

Şimdi de komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimizi ne şekilde ele ala
cağımız hususunda birkaç söz söylemek isterim. İyiniyetle elele verdik
leri takdirde Türkiye ile Yunanistan'ın çözümleyemeyecekleri bir mesele 
mevcut değildir. Atatürk- Venizelos dönemi bu inancımı en güzel örne
ğini teşkil etmektedir. İki ülke arasında mevcut !bütün sorunların hakka
niyet ölçüleri içinde karşılıklı yararları gözeterek adım adım çözüme ka .. 
vuşturulabileceği yeni bir işlbirliği döneminin açılması için biz hazırız. Yu
nan Hükümetinin diyalog ve müzakereyi, gerginlik ortamı ve hasmane 
davranışlara tercih edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin bir kariş Yunan top
rağında gözü yoktur. Ancak, Ege'deki meşru hak ve çıkarlarımızı koru
makta kararlı olduğumuzu bu vesile ile belirtmek isterim . 

KIBRIS 

· Değerli Basın Mensupları, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bağımsızlık Bildirisinde, Ada' daki 
iki eşit halk arasında, BM Genel Sekreterinin gözetiminde, doğrudan mü
zakerelerle federal bir çözüme ulaştırılması arzusunu açıklıkla dile getir
miştir. Kıbrıs Türkleri hukuki meşruiyetini tanımadıkları halde, yıllarca 
Kıbrıs Rum Yönetimiyle müzakere etmeyi kabul etmişlerdir. Ada' da uzun 
zamandır çekilen ıstıraplara artık bir son verilmeli, hasmane davranışlar 
ve uzlaşmazlık zihniyeti, yerini hoşgörü, diyalog ve karşılıklı anlayışa bı
rakmalıdır. Kıbrıs Türklerinin amacı ayrılık olsaydı, bağımsızlık ilam 
için bu kadar yıl beklemezler, Kıbrıs Devletinin varlık sebebini te~kil eden 
«eşit- ortak» statülerini yıpratmaya ve reddetmeye çalışan Kıbrıs Rumla
rına bağımsızlık :bildirilerinde federal çözüm çağrısında bulunmazlardı. 
Kaldı ki, daha birkaç gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamlı 
iyiniyet tedbirleri ilan etmek ve iki toplum arasında barış ve uzlaşma ha
vasının yerleştirilmesi için somut öneriler içeren kapsamlı bir çağrıda 
bulunmak suretiyle iyiniyetini bir kere daha kanıtlamıştır. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin son olarak 2 Ocak günü yaptığı barış çağrısının ve 

127 



açıkladığı kapsamlı iyiniyet tedbirlerinin gereken ciddiyet ve sorumluluk
la incelenmeden Kıbrıs Rum Yönetimi'nce reddedilmiş olması, Kıbrıs'ta 
anlaşmaya dayalı bir barışa ulaşılması açısından esef verici t~lihsiz bir 
davranıştır. Bu basit gerçekler kavranabildiği, hislerin yerine akıl hakim 
olup Ada' daki Türkler ve Rumlar arasında eşitlik prensibi zemininde bir 
uzlaşma aranabildiği takdirde, Kıbrıs'ta, iki taraf süratle bir çözüme ula~ 
şabilir. Türkiye ve Yunanistan'a düşen görev böyle bir çözümü kolaylaş~ 
tırmaktır. 

Türkiye geçtiğimiz yıllarda iç tedhiş kadar dış tedhişin de hedefi ha
line gelmiştir. Çeşitli aşırı ideoloji mensupları ile Ermeni militanların sal~ 
dırılarının aynı döneme rastlamasının sadece bir tesadüf olduğunu söyle
mek güçtür. Çeşitli tedhiş örgütlerinin uluslararası düzeyde işbirliği içinde 
faaliyet gösterdikleri artık bilinen bir gerçektir. Müşterek bir ideolojinin 
yönlendirdiği uluslararası terörün hür dünyanın siyasi, iktisadi ve sosyal 
düzenini sarsmayı amaçladığı kuşkusuzdur. 

Türkiye'nin hükümranlığını ve toprak bütünlüğünü hedef alan ve 
uluslararası tedhişin bir parçasını teşkil eden Ermeni terörizmi, giriştiği 
hunharca saldırılarda 39 vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştur. 

Hükümetimiz, programında da belirttiği gibi, Ermeni cinayet şebe
keleri ile müessir bir mücadele için bütün imkanları kullanacaktır. Bu 
çerçevede, bir taraftan uluslararası kuruluşlarda ve ikili temaslarda ge
rekli işbirliği imkanları aranacak, diğer taraftan Türkiye icaıb eden her 
türlü tedbire başvuracaktır. 

MAHALLİ SEÇİMLER 

Değerli Basın Mensupları, 

Demokratik rejim, sadece 400 sandalyelık parlamentoya sahip rejim 
değildir. Mahalli idareleri demokrasinin en önemli kurumlarından biri 
olarak görüyoruz. Bu itibarla, mahalli idareler seçimlerini öne alarak, de
mokrasiye geçişte büyük bir merıhaleyi geride 'bıraktık. Aynı zamanda de
mokrasinin başlıca şartlarından birisinin de tüm partilerin bu seçimlere 
katılabilmeleri olduğuna inandığımız için parti grubumuzun oybirliğiyle 
aldığı bir kararla teşkilatını tamamlayan bütün partilerin mahalli idare
ler seçimlerine katılırıalarını sağladık. Gönül isterdi ki, Türk demokrasisi
ne yaptığımız bu katkıya muhalefet partilerimiz de ortak olsunlar. 

Kıymetli Basın Mensupları ve Sevgili Vatandaşlarım, 

Üzerimize zor bir görev aldık. Bu görevi büyük bir mutlulukla, hiz. 
met verme heyecanıyla bihakkın yapmaya çalışıyoruz. 
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Türkiye'nin 12 Eylül öncesi kavga dönemine dönmemesi için iktida
rıyla, muhalefetiyle, basınıyla, yürütme, yargı ve yasamasıyla tüm güçlerin 
elele vererek çalışması ve memleket hayrına iş üretmesi gerekmektedir. 
Önemli olan hizmet bekleyen milletimize biran önce beklediği hizmeti ver
mektir. Her zaman dediğimiz gi!bi bu millet çok daha iyi şeylere layıktır. 
Bu gaye uğruna çalışmak hepimizin hedefi olmalıdır . 

. Bu duygularla siz Sayın Basın Mensuplarına sevgiler ve saygılar su
nanın. 
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1. BASIN TOPLANTISINDA SORULAN SORULARA 
VERİLEN CEVAPIAR 

7 Ocak 1984 

Sayın Basın Mensupları, 

Suallerin ekonomik orijinli olanlarından başlayarak, diğer yönde . 
gelmiş suallerin cevaplarını vermeye çalışacağım. 

Sözlerimin başında hemen şunu ifade etmek istiyorum. Hüküme
timizin güvenoyu aldığından bu tarafa 15 gün geçmiştir. Ama icraat ·bakı
mından, zaten suallerden de anlaşılıyor, belki evvelki hükümetlerle mu
kayese edildiği zaman yılların icraatını yapmış bir 'hükümet görünümü
müz vardır. 

Çünkü şu son bir ay içinde yaptığımız icraat, daha evvelce el atıl~ 

ması zor görünen icraatlardır. Bizim, hükümet kurduğumuz tarihten bu 
tarafa nerede ise 800 sayfayı geçen kanun hükmünde kararname, Re1sm1 
Gazete' de ilan edilmiş mevzuat vardır. Tedbirler vardır ve esas itibariyle 
de baktığımız zaman Türk parasını koruma mevzuatı, kambiyo rejimi, 
ithalat rejimi, ihracat rejimi, iki tane önemli kanun, bu devrede. Hepsi 
şu söylediğimiz kısa bir süre içerisinde yapılmıştır. 

SORU: 

Faturalı vergi iadesi ile ilgili çalışmalar ne safhada? 

CEVAP: 

Bugün elimizde Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından ıhazırlanmış 
bir tasarı mevcuttur. Bu tasarı son şeklini almış değildir. Önümüzdeki 
günler içerisinde Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Önemli bir konu ol
duğu için tahmin ederim görüşme biraz daha etraflı olacaktır. Ve on
dan sonra da TBMM'ye sevkedilecektir. 

İnancım yine aynı tempoyu devam ettirirsek, ettirmememiz için bir 
sebep yok, Kanun Tasarısının muhtemelen Ocak ayı sonuna doğru ya da 
Şubat ayı içerisinde kanunlaşması mümkün olacak ve faturalı vergi 
iadesi konusu bu yıl içerisinde tatbikata başlayacak. 

Şu anda Kanun Tasarısını Bakanlar Kurulunda detayıyla incelediği~ 
miz için, sadece elimizde Maliye Bakanlığının teklifi var, şu veya bu şe
kilde olacağım şimdi huzurunda söylemek istemiyorum. Ama biz bu ko-

130 



nuyu ücretlileriınizin, memurlarımızın, işçilerimizin geç~iş konularını 
kolaylaştırmak için getiriyoruz. Ona göre de yaklaşımımız o şekilde ola .. 
caktır. Gayet tabii, yaklaşımı bu şekilde yaparken, diğer taraftan da dev
letin imkanlarını gözönüne alacağımız muhakaktır. 

Demin de söylediğim gibi, biz çok kısa bir zamanda çok büyük ka
rarlar aldık. Bu kararları uygulayacak ünitelerin, kararları tam manasıy
la hazmetleri ve buna göre uygulamaları ayarlamaları belli 'bir süre ala
cak. Bu kaçınılmaz. 

SORU: 

Vatandaş açısından döviz temininde bazı aksaklıkla~ olduğu malu
;munuzdur. Bu sıkıntılar ne zaman giderilecek? 

CEVAP: 

Bankalarımızın en uç noktadaki şubelerine kadar döviz satışların· 
da !bazı prdblemleri olduğunu biz yakından biliyoruz. Bu problemler d~ 
viz yokluğundan, vesaire değildir, tamamiyle dövizin nasıl satılacağı hak .. 

, kında, banka merkezlerinden talim~t almaya alışıldığı içindir. O talimat
lar daha bu yeni sisteme uygun bir tarzda hazırlana.madığı için bazı prob
lemler meydana gelmiştir. Zannediyorum önümüzdeki hafta bunların 
hepsi çözülmüş olacaktır. Türkiye'de 50 küsur sene tatbik edilmiş bir 
Türk parasını koruma mevzuatının alışkanlığı vardır. Bu alışkanlığı bir
denbire değiştirmek kolay değildir. Bu bir zaamn meselesidir. O zama-

. nın ne olduğunu da biliyoruz . 

. ·soRu: 
·Bu serbest rejime geçişi finanse edecek paranız var mı? 

CEVAP: 

1Bu hesaplı kitaplı yapılmış bir iştir. Hem paramız vardır, hem de 
zaten izah ettim, kaçak olarak Türkiye'ye giren bir çok eşya, birçok mal 
zaten Türkiye'nin imkanlarıyla finans~ edilmektedir. Başka bir imkan
la finansa edilmemektedir. O dövizler meşru kanallara girmeye mecbur .. 
dur. Çünkü talep oradadır. Talebin olduğu yere kaymaya medburdur. Bu 
bakımdan çok raıhatlıkla s·öyleyebilirim ki, bizim bu yaptığımız iş, hesap
lı kitaplı bir iştir. Zaten gayet net olarak da ifade ediyorum, aşırı bir dö
viz talebi mevcut değildir. Bankalarımızdan, banka sistemimizden işlem
leri hızlandırdıkları için memnunuz, ·biraz gecikme olursa, fon'a daha az 
para gelir, oysa biz de konut sektörüne bu kaynakların daha fazla im
kan sağlamasını istiyoruz. O bakımdan, hiç kimsenin endişesi olmasın ak
çaklıklar süratle giderilecektir. 
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SORU: 

Gübre fiyatlarına yapılan zamlar çiftçiyi mağdur etmiştir. Bunu 
nasıl telafi edeceksiniz? 

CEVAP: 

Taban fiyatları tespit edilirken gübreye yapılan ayarlama nazari iti .. 
hare alınacaktır. Ayrıca, taban fiyatları zamanından önce açıklanaıbile .. 
cek ve çiftçinin malının en uygun şekilde değerlendirilmesi sağlanacak .. 
tır. Şunu belirteyim ki, hükümetimiz için gübreye zam kaçınılmazdı. 1981 
Eylül'nden beri herhangi bir ayarlama yapılmadı. 

Maalesef, bütün mesele bizim üzerimize gelmiştir. 180 milyar lira . 
sübvansiyon vardır. En büyük sübvansiyon kalemi gübredir. Bütün bun· 
lara rağmen, iki üç aylık bir süre içinde biz gübreye zam yapmamayı dü
şünmeye başlamıştık. Ancak, özel bir ajansın «Gübreye zam var» diye ra
kamlarıyla beraber gazetelere haber vermesi, gazetelerin de bunu yapıl .. 
mıştır diye yazması üzerine zam yapıldı. Hal1buki haber çıktığında daha 
Kararname bile çıkmamıştı, üzerinde konuşmamıştık. 

Bizim köylümüz akıllı, tabii üç senedir zam yapılmadığını bildiği 
için haber çıkar çıkmaz bütün gübre satıcılarına hücum oldu. Ve kısa 
zamanda biz zam yapmaya mecbur kaldık. Kimseye havadan para kazan
dırmamak için. Aksi taktirde bu zam üç ay sonra yapılsaydı bizim lehimize 
olurdu. Ama o arada da, daıha çok havadan para kazanan olurdu. Onu gö
ğüsleyemezdik. Bunun hesabını veremezdik. Maalesef basında bu yanlış .. 
hklar bize sorulmadan yapılıyor. 

Tabii gübre kredileri artırılmıştır. Yüzde 50 civarında. Kredi mik- · 
tarı artırılınca gübre kolayca alınacaktır. Bir kolaylığı da söyleyeyim, ta .. 
ban fiyatları tespit edilirken, gübreye yapılan ayarlama nazarı itibara 
alınacaktır ve bu taban fiyatlarını da gübreye göre daha önce ilan etme 
durumumuz zannediyorum olacaktır. 

SORU: 

Enflasyonun üzerinde gelir kaynağı nedir? Bu kaynak sağlandığı 
taktirde kredi faizleri yükselmez mi? Bu kredileri kullanan sanayici bu 
yüksek faizi ürettiği mala ne ölçüde yansıtır? Bu, enflasyonun kısır .dön .. 
gücü değil midir? 

CEVAP: 

Bu tabii, hep sorulan suallerden bir tanesidir. «Faizler yükseldikçe,, 
enflasyon yukarıya gider», bu yanlış bir düşüncedir. Bütün dünyada mev
duat faizleri yukarıya çekildiği zaman enflasyona en büyük fren yapıl
mış olur. Bu, bütün dünyadaki tecrübedir. Biz kredi faizlerine bunun 
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aşırı bir şekilde aksetmemesi için aldığımız tedbirleri de söyledik. Bu 
tedbirler gider vergisi üzerinden alınmıştır. Hatta mevduat faizlerini da .. 
ha fazla yükseltmemek için, stopajların da yüzde 20'den yüzde lO'a dü .. 
şürülmesi düşünülmektedir. Daha doğrusu bunun için de lüzumlu kanun. 
Meclis'den geçmiştir. Yürürlüğe girdikten sonra da yılbaşından itfbaren 
tatbikatı başlayacaktır. Bu bakımdan biz aynı kanatte değiliz. Zaman 
içersinde mevduat faizleri, kademe kademe aşağıya indikçe enflasyona 
paralel olarak, kredi faizlerinin yüksekliği de ayni şekilde aşağıya doğru 
gidecektir. 

Zatan aldığımız tedbirlerle kredi faizlerinin bizden evvelki döneme 
göre fazla yükseldiği kanaatinde de değilim. Aldığımız tedlbirler, bunun 
daha fazla yükselmesine mani olacak tedbirlerdir. 

Bir önemli konu, bankalara gelen mevduatın artış meselesidir. Talbii 
bu konu ne kadar artıyor, şu anda söyleyecek durumda değiliz. Aldığı
mız bilgiler daha ziyade çok net hesap bilgileri değildir. Belli bir süre geç
tikten sonra bu değerleri almış olacağız. Ama bize gelen bilgiler, ilk kaha 
bilgiler, bir kere mevduatlardan faizleriyle beraber çekilme olmadığı
.dır. Eskiden faizle.rin bir kısmı çekilip kullanılıyordu. Faizlerde tekrar he· 
saba yatırılmakta ve yeni para akışı da beraberinde gelme_ktedir. 

. Bizim tahminimize göre mevduat artış hızı, son aylarda yani bu ted
birler alınmadan evvel, yüzde 19 - 20 civarında yıllık hıza düşmüştü. Tah
mirii~iz yüzde SO'nin üzerine rahatlıkla çıkacağıdır. 

Bu şekilde mevduat artışı bankaların imkanlarını arttıracak, ban .. 
kaların imkanları artınca da kredi verme imkanı daha yukarıya çıkacak, 
bu da kredi faizlerine müsbet yönde, azalma yönünde tesir edecek. 

Aslında şunu da hemen ilave edeyim, biz şirketlerimizin aşırı kredi 
kullanmalarının yanında değiliz. Çünkü, bunu ilerde karşılayamayacak 
bir takım durumlara düşeceklerini tecrübeleriyle görmeleri lazım. Onun 
yerine öz kaynaklarını araştırmalarını, yani ·kredi sermaye nisbetlerinde 
belli bir orana erişmelerini tavsiye ettik. Hatta o yüzden de son çıkan 
kanunla bunu kolaylaştıracak bazı tedbirleri genelge aldık. 

SORU: 

'Bazı üst kademe yöneticileri emekli oldukları halde mukavele ile ça
lıştırılmaktadır. Bu istihdam politikanıza uyuyor mu? 

CEVAP: 

Şunu hemen söyleyeyim, bu konuda ıbizim düşüncemiz şudur: Ar
kadaşlarıma, bakanlara da söylemişimdir. Biz hiç ön fikirle hareket et
miyoruz. Bu şekilde çalışan elemanlardan istifade ettiklerimizin muka
veleleri yenilecektir. İstifade etmede şüphesi olduğumuz kimselerin mu-
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kaveleleri belki kısa bir süre için yenilecek, onların durumları bir kere 
daha gözden geçirilecek, hiç istifade etmediklerimiz varsa ve bakanları
mız bunu net biliyorlarsa gayet tabii mukaveleleri yenilenmeyecek. O şe
kilde mukaveleleri yenilenmeyenler de vardır, ama bunlar fazla değildir. 
Ana prensip te budur. 

SORU: 

Hükümet, tekellerle mücadele konusunda ne gibi ted!birler alacak-
tır? 

CEVAP: 

TekeJlerle mücadele konusu bizim programamızda vardır. Parti 
programımızda var, seçim beyannamemizde var. Tekelleri kaldıracağımız 
ifade edilmiş. Nedir bunun sebebi? Çok açık surette söylüyorum. Biz bu 
memlekette tüketicinin bundan sonra ön plana alınması ön planda düşii 
nülmesi icap ettiği kanaatindeyiz. 

Bizim bütün esprimiz tüketicinin önde düşünülmesidir. Taıbii bu 
demek değildir ki sanayi, Türkiye' de kurduğumuz sanayi korunmayacak. 
Hayır. Sanayi iki türlü korunmaktadır: Bir tanesi, kuruluşu devamlı 

rekabet edebilir bir şekilde tutarak. İkincisi, üretimi aşırı olmamak kay
dıyla 'belli gümrük duvarlarıyla iyice korumak, hatta devamlı yasak etti~ 
ğimiz mallar vardır. Biz gümrük duvarlarıyla da yetinmedik. Bazı fon 
lar kurarak, sanayii koruma esprisini de yürüttük. 

Yalnız hemen şunu söyleyeyim. Artık bundan sonra Türkiye' de şu 
mal yapılıyor, ithalatını yasak edelim düşüncesi katiyen yoktur. Bu, tü
keticinin korunmasında önemli prensiplerden 'biridir. Herkes hesabını ki ·, 
tabını iyi bilmelidir. Biz, sanayi gelişmesinin çok katı bir korınna esprisi 
altında iyi yapıla:bileceği kanaatinde değiliz. Türkiye bunu ~ecrübe etmiş
tir. Buna göre sanayi gelişmiştir. Ama artık bu noktadan sonra, esas itiba
riyle tüketici üzerinde durulmalıdır. Halkımızdan daha fazla bu yükü 
sırtınızda taşıyın diye isteyemeyiz. Esas espri de buradan geliyor. 

SORU: 

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması konusunda hazırlık
lar yaptığı biliniyor. 12 mil'e çıkarırsa tutumunuz. ne olur? 

CEVAP: 

Yunanistan komşumuz, ama Yunanistan'la 1950'lerden ıbu tarafa de
vamlı problem içindeyiz. Hem onların zamanını alıyor, hem bizim zama
nımızı alıyor. Yani bu gibi meselelerle fazla uğraşmazsak belki daha ha
yırlı işler yapacağız. Ama maalesef, geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, 
hem Yunanistan, hem biz muhtelif sebeplerle devamlı bir mücadele için-
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deyiz. Biz kendilerine dostluk elimizi uzatalım, bu meselelere daha iyi 
bir şekilde hal imkanları arayalım. Hatta hatta şunu söyledik, dedik ki, 
bu meseleler şu anda çözülemiyorsa, ki çözülemeyeceği de gözüküyor, Ege 
meselesi, Kıbrıs meselesi, diğer konular çözülemiyıor, bunları 'bir tarafa 
bırakalım, olduğu yerde donduralım, başka anlaşabileceğimiz konuları 
konuşalım diye düşünüyoruz. Yani nedir o konular, görüşebileceğimiz 

konular? iktisadi konular, ticari konular, turistik ilişkilerdir. Bunları 
lmnuşalım, belki bu yollarla diğer meseleleri, zor meseleleri çözebilecek 
psikolojik şartlara da yaklaşmış olabiliriz. 

Onun için şunu da açıkça ifade edeyim, eğer Yunanistan hasmanc 
tutumunu devam ettirirse bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dostluk elimizi 
uzatıyoruz derken de bizim kararlı politikamızdan, kararlılığımızdan 
herhangi verilmiş bir taviz yok. Yani Yunanistan yanlışlık yapmasın, 12 
mil meselesinde değişen hiçbir şey yoktur. Politikada herhangi bir deği
şiklik .bahis mevzuu değildir. 

Biz istiyoruz ki, bu gibi konularla bir.birimizi kırmaya devam ede
, ceğimize bunları şimdilik bir tarafa bırakalun, daha başka meseleleri, 
anlaşabildiğimiz meseleleri konuşalım, belki bu yollarla da · şimdiye ka-

dar çözemediğimiz meselelere çözüm yolları bulma şansımız olabilir diye 
düŞünüyoruz. Nitekim misali vardır, 1922'den sonra yani Anadolu har
binden sonra Yunanlılarla büyük problemimiz olmuştur. Ondan sonra da 
.Atatürk zamanında Venizelos ile olan iyi ilişkileri en zor me.selelerden 
sonra dahi dostluklar yapılabildiğine bir örnek olmalıdır diye bu basın 
toplantısında özellikle ifade ettim. 

Bizim niyetimiz ciddidir, dostluk elimizi uzatırken şakadan uzatmı
yoruz. İyi bir şekilde uzatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki, Yunanis
tan bu fırsatı kaçırmaz. 

SORU: 

Yurt dışında çalışan işçilerin somnlarını gidermek için çalışmalar 
var mı? 

CEVAP: 

Yurt dışındaki işçilerimizin meseleleri ile ilgili olarak hem Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, hem bir Devlet Bakanımız yakından ilgHi 
olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak tabiatıyla Federal Almanya ile bazı 

meseleleri tekrar ayrı ayrı görüşmekte fayda mütalaa ediyoruz. Bu me
selelerin işçilerimizin lehine Çözümlenmesi için de her türlü gayreti gös
tereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. 
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SORU: 

RCD Anlaşmasının yeniden gündeme gelmesi söz konusu mu? 

CEVAP: 
Şah rejiminden sonra yeni rejim kurulmasının hemen akabinde 

İranlılar RCD'ye devam etmeyeceklerini ifade ettiler. RCD bir nevi as
kıya alınmış teşkilat haline gelmişti. Aradan beş seneden fazla bir zama~1 
geçmiş bulunuyor. Bu arada enterasan gelişmeler oldu. RCD esas itiba
rıyla İran, Pakistan ve Türkiye arasında önemli meseleleri görüşen bir 
organizasyondu. Müşterek projeler, iktisadi ve ticari ilişkiler, bunun için 
kurulmuştu. Fakat uygulamada maalesef bu ilişkilerde ciddi bir hadise 
görülmedi. Tam tersine RCD'nin olmadığı dönemde, yani son beş sene 
içinde Türkiye ile İran arasında misal olarak vereceğim 5 - 6 milyon dolar 
olan ticaret hacmi, karşılıklı olarak nerdeyse 2 milyon dolara düştü. Ay
nı şekilde İran ile Pakistan arasında gelişme olduğu söyleniyor. En son 
İran heyetinin ziyaretinde, bu konuyu kendileri açmışlardır. RCD'yi tek
rar çalıştırmaya başlayalım. Tabii bu meseleden sonra RCD'nin daha bü
yük rol oynayacağını düşünmeye başlamış bulunuyoruz. Herhalde bu 
teklifi reddedecek değiliz. Zaten genel sekreter de bizden tayin edilmiştir. 
Bu konuda gerekli çalışmaları müşterek olarak yapmayı düşünmekte
yiz. 

SORU: 

Ulusu hükümetinin hazırladığı bütçe ve geçiş proğramında değişiklik 
yapacak misınız? 

CEVAP: 
Biz plan hazırlığı içindeyiz. Bu sene Beşinci Beş Yıllık Plan hazırlı

ğı tamamlanacak ve Meclis'ten geçecektir. Bu geçiş programının ana hat
larıyla, ana istikametleriyle bizim programımızla pek fazla çatışmadığını 
ifade edebilirim. Ama bazı değişiklikler yapılması icap ediyorsa, önümüz
deki bir ay içerisinde ıbu konuda bazı kararlara varacağımızı ifade ederim. 
Bu değişiklikleri de ortaya koyacağız ve gerekli tedbirleri de ona göre 
almak istiyoruz. 

Hem bütçe için, hem de programın hedefleri bakımından bir değiş
me ihtiyacı olup olmadığını bir ay içerisinde tahmin ediyorum ortaya 
koyma durumunda olacağız. 

SORU: 

İşsizliği azaltmak için ne tedbirler düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 
Asgari ücret konusunu düşünürken aynı zamanda Türkiye' deki mev

cut işsizleri de düşünmek mecburiyetindeyiz dedim. Bu işin tek yanlı bir 
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mesele olmadığını çok yanlı bir mesele olduğunu ifade ediyorum. Asgari 
ücreti artırırken çalışanlara yardımcı olacağız ama, asgari ücreti arttı
rırken işsizlere yardımcı olamayacağız. Bunu dikkatli bir şekilde götür
menin ve her iki tarafı da gözeterek götürmenin faydası olduğu kanaatin
deyiz. Zamanı gelince bu konularda bu prensipler içinde yaklaşım yapa
cağımız tabiidir. 

SORU: 

Keban ve köprü satışından ne kadar bir kaynak yaratılacak? 
J'/ 

CEVAP 

Keban ve diğer imkanların gelirlerinin satışı konusunda bir yetki 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu kanun tasarısı ümit ediyorum kısa 
zamanda Meclisimize sevkedilir. Orada müzakere edilip geçtikten sonr:ı 
köprü ve Kebanla ilgili olarak kurulacak bir fon idaresi olacak. Bu fon 
idaresi, bu projelerin gelirlerinin sahibi olarak gerekli satışları yapabile
cektir. Ama her zaman ifade ettiğim gibi, bunlar bir nevi bu projelerin 
gelirlerine iştirak senetleridir. Belirli süreler içinde olabilir, devamlı sü-

, reler içinde olabilir, buna halen karar vermiş değiliz. Mesele bir yetki 
kanunun Meclisten çıkarılması, böyle bir fon idaresinin kurulmasıdır. Bu 
konuda önce çalışmalar yapılmıştır. Meclise böyle bir kanunu sevkedece
ğiz~ : ondan sonra da gerekli işler yapılacaktır. Niye satılacak, nasıl satı
la~ak, detayları o zaman belli olacak. Ama şunu ifade edebilirim: Vatan-

. daşın eline sağlam bir gelir, devamlı artan bir gelir yıllara göre, enflas
yon azaldıkça artan bir gelir. Yani bir nevi tahvil ve hisse senedi arasın
da bir düzen geliştireceğiz. Tahvilden daha cazip, belki hisse senedinden 
daha az cazip ama hisse senedinden daha garantili bir sistemi oturtmaya 
çalışacağız. Bu şekilde de buradan aldığımız miktarlarla da yeni iş saha
ları açılması, yeni barajlar yapılması, yeni köprüler yapılmasını da plan
lıyoruz. Bu şekilde işsizliğin cevabını da kısmen vermiş olacağız. 

SORU: 

Hükümetiniz tarafından af yapılacak mı? 

CEVAP: 

Affın insani tarafını çok iyi biliyoruz. BazJ suçların zamanla cemi
yet geliştikçe, suç kapsamına girmeyeceğini de biliyoruz. Ama bütün bun
lara rağmen geçtiği~iz yılların bir takım acı tecrübeleri de, bu memleke
tin, milletin hafızasından silinmiş değildir. 

Adi suçlar için çok sık çıkarılan aflar, hem vatandaşta adalete karşı 
şüphe uyandırmaya başlamıştır, adaletin etkinHği bakımından, hem de 
caydırıcılık bakımından ters bir tesir yapmıştır. Anarşi ile ilgili olarak 
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daha evvel 1974 yılındaki tecrübemizde, anarşi ve terör konusunda ko
laylık getirmemiş memleketi bir barış atmosferine düşürmemiş,. tam ter
sine bu meselenin daha artmasına sebep olmuştur. Bu şartlar altında af
fın çok kompleks bir mesele olduğunu kabul etmek lazımdır. Bu bakım
dan meseleyi etraflıca inceleyeceğiz, hiçbir ön yargıya saplanmadan yer, 
zemin ve şartlar bakımından uygun bir süreyi geçirmeden, bu kPflUY'.l 

nasıl ve ne şekilde eğileceğimizi şimdiden söylememiz mümkün d~ildir. 
Ama Türkiye'nin sosyal ve iktisadi meseleleri, iyileşmeye devam e'&rse, 
siyasi tansiyon artmaz da, huzur ve güven ortamı devamlı olarak gelişir
se, böyle bir konunun daha kısa bir zaman içerisinde gündeme gelmesi ve 
sağlıklı bir çözüme kavuşması herhalde olabilir. 

Ama söylediğim gibi çok yönlü bir meseledir. Bütün yönleriyle jn
celenmesi lazım, bu konuyu on kere düşünmemiz lazım. Zannediyorum 
meseleyi bu şartlar içinde mütalaa ediyoruz. Zaman, önümüzdeki aylar 
bu mesele üzerinde ne mesafe alabileceğimizi, alamıyacağımızı açık bir 
şekilde gösterecektir. 

SORU: 

Çocuklar için kreş açma çalışmalarınız olacak mı? 

CEVAP: 

Çocuklar kıonusuna, kreş ve diğer konularda bizim iktidarımızın, 
yani Anavatan Partisi iktidarının fevkalade önem verdiğini açıkça ifade 
edeyim. Biz belki çocuklardan rey almayacağız ama, çocuklar bu memle
ketin geleceği, hazinesidir. En fazla gayret sarfedeceğimiz sahalardan bi
ri çocuklar olacaktır. Çocuk parklarından kreşlere ve onların beslenm~ 
durumlarına kadar birçok meseleleri ile herhalde bu iktidar en iyi hizme
ti yapmaya gayret edecektir. Sağlıklı gelişen çocuk nesli, iyi eğitimden 
geçen çocuklar ve gençlerin, bu memleketin geleceğinin en kuvvetli te
minatı olacaklarına inanıyoruz ve en kıymetli hazinemiz de onlardır. 

SORU: 

Mahalli seçimler sıkıyönetim idaresi altında mı yapılacak? 

CEVAP: 

Önceki seçimi sıkıyönetim altında yaptık, onlar genel seçimlerdi, 
daha bir mahsurunu da görmedik. Sıkıyönetim ile seçimler arasında bk 
münasebet görmüyorum. Sıkıyönetim konusu ayrı bir konudur. Progra
mımızda da bahsettiğimiz gibi, memlekette huzur ve güvenin sağlanma
sı iyi bir şekilde devam ettikçe sıkıyönetim kademeli olarak kalkacak de
dik. Bu kademenin zamanının nasıl olacağı konusunda gayet tabii usul
ler vardır, Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu nihayet 
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arkasından Meclis var, Anayasa bunu bir sisteme bağlamıştır. Bu sistem 
İçinde, şartlar iyileştikçe, kademeli olarak kaldırmayı veya sıkıyönetim, 
olağanüstü yönetim gibi bir takım başka kademeler de var, bunlardan 
en münasip olanı uygulamayı biz de nazari itibara ıalacağız. Sıkıyönetim 
devamlı bir rejim değildir, geçici bir rejimdir, onu da açıkça ifade etmek 
istiyorum. 

SORU: 

Yerel Seçimler Kanunu görüşülürken, Parlamento',da meydana gelen 
durum hakkında ne düşünüyorsunuz. 

CEVAP: 

~ erel se~imler konusu, geçtiğimiz 15 gün içerisinde ciddi bir şe
kilde bizim tarafımızdan yani Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim 
Kurulunca incelenmiştir. Bundan takriben 10- 15 gün kadar evvel, pren
sip itfüariyle bu seçimlerin erken yapılması ve bütün partilerin bu seçim
lere girmesi konusunda Merkez Karar Yönetim Kurulu'muz yüzde 90' dan 
fazla ekseriyetle karar almıştır. 

Yalnız biz bu kararımızı belli etmedik ve dışarıya çıkmamasını is
tedik. İstedik ki, herkes bu konuda ne düşünüyorsa ortaya koysun, bun
lar meydana çıksın, samimi veya samimi olmamak gibi durumlar da açık
lığıyla meydana çıksın. 

Kanunun Meclise geldiği güne kadar da bunu grubumuzda daha 
evvel konuşmamıza, görüşleri almamıza · rağmen o kararı da grupta son 
günkü toplantıya bıraktık, orada da bir kere daha meseleyi müzakere 
edip onların da müsbet kararını alma hususunu da o noktaya bıraktık. 

Kanuna geçici maddeler ilavesi evvelce planlanmıştır. Bu geçici 
maddelerle seçim tarihi öne alınıyor ve aynı zamanda teşkilatını tamam
lamış partilerin kongre yapma şartı da ortadan kaldırılıyordu. 

Memlekette bir an evvel bu seçimlere gitme lüzumu aşikardır. Biz 
seçim sırasında çok riet olarak şunu gördük ki, birçok yerde halkımız 
tayinle gelmiş yerel idarecilerden· memnun değildir. Belki bu psikolojik 
hadisedir, onu da bilemiyorum. Bazı yerlerde iyi insanlar vardır, ona· da: 
birşey söylemek istemiy;orum . . Ama şu gözükmektedir ki; demokrasiyi 
seven halkımız kendi seçtiği idarecileri görmek istiyor. Kendi seçtiği 

idarecilere derdini zaman zaman anlatacağı kanaatindedir. 

Biz hükümet olarak mevcutları değiştirip, yerlerine başkalarını ta
yin etmeyi düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Çünkü bizim getirdik
lerimizin . de .bizden evvel tayin edilenlerden daha iyi olup olamayacağım 
biz de bilemeyiz. En normali halkın bir an evvel kendi tabii yöneticilerine 
kavuşmasıdır. . . 
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Bu karar alındığı zaman diğer partilerin de bu meseleye girip girme
me konusu biraz incelenmiştir. Bu söylediğim hadise 6 Kasım seçimleri< 
nin hemen akabinde düşünülmüştür, diğer partilerin buraya girip gir 
memesi konusunu etrafıyla düşünmemiz lazımdı. Çünkü bu konunun mc· 
sulü biz değildik. Mevcut kanunlar, nizamlar eğer kongre yapma şartını 
istiyorsa biz bunu değiştirmediğimiz müddetçe, o kongre şartı o arada 
kaldığt müddetçe belki bazı partilerin girmesi mümkün olamazdı ve nor· 
mal olan birşey daha vardır, siyasi partilerin kendilerine fazla rakip is· 
temeyecekleri aşikardır, bu da normal 'bir duygudur. 

Ama şunu da ifade edeyim, biz bu meseleyi düşünürken acaba Türki
ye' de tekrar bir kargaşa ortamına memleketimizi sokuyor muyuz? diye 
de düşünmek mecburiyetindeydik. Bütün bunları düşündükten sonra, 
zararım faydasını hesap ettikten sonra şu kanaate vardık: Demokratik 
nizamın tam manasıyla yerleşmesi için bu partilerin de eşit şartlarda, 
yani 6 Kasım' da giremeyen partilerin de buraya girmesi çok daha iyi 
olacaktır, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu espri ile Meclise geldik bu 
kanunun o gün ivedilikle, öncelikle konuşulması lazımdı buna inanıyo· 
ruz. Çünkü süre fevkalade kısadır, biran evvel kanun çıkmalı, gerekff ha~ 

zırlıklar yapılmalıdır, yoksa yetişmesi fevkalade zordur. 

Fakat öyle anlaşılıyor ki, bizim bu meseledeki tutumumuz başka 
türlü anlaşılmış, muhalefet .partileri bizim diğer partileri sokmayacağımız 
faraziyesiyle hazırlık yapmışlar, tam ters bir durumla karşılaşınca zan
nediyorum esas bu tesir etmiştir. Hiçten bir sebeple herhangi bir kav
ga da olmadı. Maalesef üzülerek de söylüyorum, bir gösteri yaparak Mec· 
lisi terkettiler. 

Eski devirle mukayeseli hir durum değildir. Eskiden iktidar mu
halefete hakaret ederdi, o şekilde Meclisten çıkış olurdu. Böyle bir konu 
katiyen olmadı, sadece bir iıvedilik teklifimizin oıılar tarafından redde
dilmesi bahane edilerek dışarıya çıkıldı. 

Biz arzu ederdik ki, bu önemli karara diğer partilerin de hep be
raber demokratik bir şekilde iştirak ettirilme kararına, muhalefet parti
lerimiz de beraberce iştirak etsinler, çünkü hazırlıkları öyleydi. Önerge
ler hazırlamışlardı, onlarında girmesini isteyen önergeler hazırlamışı~ r
dı. Orada onların okunması oylanması lazımdı. Maalesef bunlar da o yüz

den olamadı. 

SORU: 

Mahalli seçimlerde ikinci, üçüncü parti durumuna düşerseniz er
ken seçime gider misiniz? 
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CEVAP: 

·Bana bu suali seçimlerde de sordular. «Koalisyon ihtiyacı oiursa ne 
yaparsınız diye? Ben de katiyen böyle bir şey düşünmeyin dedim. Biz 
iktidarı alacağız, Allahın izniyle memleketimizin, milletimizin yardımıyla, 
onun için bu faraziyeleri düşünmeyin. 

· Aynı şeyi söylüyorum, mahalli seçimlerde ikinci, üçüncü olacaksı· 
nız, böyle şeyi de düşünmeyin. Biz bu mahalli seçimleri alırız, çünkü mil· 

. ]etimize inanıyoruz. Bunu açık söylüyorum. Milletimiz, doğru olamn, 
haklı olanın daima yanındadır. Bunu 6 Kasım seçimlerinde de gördük, 
inşallah mahalli seçimlerde de göreceğiz. 
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BASIN TOPLANTISI SONRASINDA DÜZENLENEN SOHBET 
SIRASINDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

7 Ocak 1984 

Soru : - Prefabrik eıv yapımı konusunda çalışmanız var mı? 

Cevap : - 'Prefabrik ev yapımına önem verilmesi lazım. Çünkü gele
cekte, konut meselesinde prefabrik yapılar önemli bir açığı kapatacak 
ve önem kazanacaktır. 

Soru : - Yakında yurt dışı ziyaretleriniz olacak mı? 

Cevap : - Ortak Pazardan davet geldi, oralara gidebileceğimi sanı
yorum. 

Soru : - Ortak Pazar anlaşması ve katma protokol yerine kaim ola
cak yeni bir düzenlemeye taraftar mısınız? 

Cevap : - Şu anda herhangi bir ön düşüncemiz yok. Onlarla oturup 
konuşmamız gerekiyor. 

Soru : ·-İstihsal vergisinde bir düşüş söz konusu mudur? 

Cevap : - Düşürebildiğimiz kadar düşürdük. Ama gerektiğjnde tek~ 
rar düşürürüz. Fonları da gümrüğü de indiririz ama gerekli olan yerde. 

Soru : - Altın itthali serbestleşecek mi? 

Cevap: - Bunun üzerinde çalışıyoruz. Merkez Bankası mı yoksa 
başka devlet kuruluşu mu bunu yapacak?; onu da ortaya koyacağız. Ama 
şimdi zaman erken. 

Soru : - Anarşiye karışmamış, düşüncesini söylediği için mahkum 
edilmiş kişilerin affı söz konusu mudur? 

Cevap : - Cemiyetin gelişmesiyle suç sayılıp'ta sonradan .sayılma
yan işler var. Türkiye' de kapıyı araladığımız zaman, o kapıdan çok kimse 
çıkar. Kader mahkümü diyoruz ama onun tersi de var. Babamı öldürdü 
nasıl af edersin» diyenler çıkıyor. 

Soru : - Sizce anarşinin tek kaynağı ekonomi midir? 

Cevap : - Bu hep yanlış anlaşılıyor. Ben öyle demedim. Ekonomik 
v.e sosyal meseleler kötüye giderse, anarşi ve kötü tohumların atılmasına 



müsait zemin hazırlanır dedim. Çünkü bu zemin ona müsait olur. Bunun 
üzerinde k!ötülükler işlenir. Onun iyi gitmesi lazım ki, zemin kötülüklere 
müsait olmasın. Bu gerekli şarttır. Fakat yeterli değildir. Yeterli olması 
için eğitim, kültür meselesi vardır. Buna önem vermemiz lazım. Üçüncüsü 
<le emniyetimizi, güvenliğimizi kuvvetlendirecek tedbirleri almaktır. 

Soru : - Bundan sonraki zamların seçimlerin yapılmasına bırakıl
dığı .söyleniyor. Ne dersiniz? 

Cevap : - Zam filan kalmadı, hepsini yaptık, petrol meselesi de ku
ra bağlanmıştır. Buna artık biz de karışmıyoruz. 

Soru: - YÖK' den şikayetler var. Bu konuda bir çalışmanız olacak 
mı? 

Cevap : - Herkesle toplantı yapıyoruz. Herşey memleket meselesi
dir, herkes memleketini sever. Ahenkli bir şekilde çalışmak lazım. Zıtlık
lar yerine birleşme olmasında fayda vardır. Birlik ve beraberlik olursa, 
çözülemeyen bir çok mesele daha rahat halledilir. 
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MERSİN İHRACATÇI BİRLİGİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA 
YAPILAN KONUŞMA 

8 Ocak 1984 

Benim ilk seyahatimde ikinci gördüğüm il Mersin' dir. Mersin önemli 
bir ihraç limanımız olduğu gibi aynı zamanda narenciye bölgemizdir. 

Meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Önemli olan herkesin 
gayretli olmasıdır. Ancak meseleler böyle kolay çözümlenebilir. Herşe
yin başında cesaret ve sabır gerekir. Biz bu meselelere baştan itibaren 
cesaretle girdik. Başka hükümetler zamanında yıllarca alınamayan karar
lan 15 günde aldık. Karar almak önemli değil, iyi karar almak önemH
dir. Hata varsa dönülebilir. Bu dönemde kim çalışırsa, kim becerikliyse 
o kazanacaktır. 

İhracattaki formaliteler rüşvete ve havadan para kazanmaya ne
den olur. Yabancı sigara ithaline kimse cesaret edemedi, biz hesap yap
tık 100 - 150 milyar liranın şebekeler tarafından aradan kazanıldığını gör
dük ve parayı devlete döndürmek, fakir fukaranın konut sorununu çöz
mek istedik. Bunlar cesaretle alınmış kararlardır. 

Biz Türk Parası Koruma Kanununda çok kişinin canının yandığını 
gördük. Esas hedef böyle rejimi ortadan kaldırmaktır. İnsanlar böyl~ 
korkutularak iş yapılamaz. Biz bunları önledik. Döviz Türkiye' de var. An
cak kaçaklara gidiyor, bu para devlete gelecekse korunma kanunuyla 
değil, isabetli ekonomi ile olur. Bizim bunlara alışmamış lazım. Güven 
oyu alalı 21 gün oldu. Korkmadan bir takım meseleleri getireceğiz. Biz 
insanlara şüphe ile bakmak istemiyoruz. 1 thalatçı, ihracatçılar ile esnafın 
işi bürokrasinin azalması ile daha da kolaylaşacaktır. 

Banka mevduatlarına verilen faizin arttırılmasındaki amaç, enflas
yonun önlenmesidir. Faiz sistemi arasında denge olmazsa uçurum olur. 
Bu nedenle ihracat faizi ile normal faiz arasında biraz da olsa denge sağ
lanmıştır. Aslında önemli olan kredinin zamanında verilmesidir. Banka
larda tasarruf artmazsa faizleri indirmek isteseniz bile inmez. 

Gübre ithalatı serbest olursa, bugünkü fiyatın birbuçuk misli olur. 
Bu nedenle gübre ithalatı serbest bırakılmayacaktır. Devlet gübreden 120 
milyar lira gelir sağlarken, 180 milyar lira sübvansiyon uyguluyordu. Bu 
zamlardan sonra halen gübrede devletin 120 milyar lira sübvansiyonu 
vardır. 

Narenciyenin meselelerini biliyorum. Mersin ihraca tçılan demir 
perde ülkelerine narenciye satmaya alıştılar. Ancak, kliringle mal satma, 
devletimiz açısından zararlıdır. Bu şekilde satış devam ettiği takdirde 
Türkiye, bu ülkeleri bedava besleme durumu ile karşı karşıya kalacaktır. 
Bunun en makul yolu, mahdut bir takastır. 
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ADANA TİCARET BORSASINDA DÜZENLENEN 

TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

8 Ocak 1984 

Benim Başbakan olarak ilk seyahatim Adana'ya oldu. Yani Güneye 
geldik. İnşallah bu, seyahatimizin başlangıcı itfüariyle hayırlı olur. Mem
leketimizde yeni bir dönem açılmıştır. Tabii bundan sonra memleketin 
muhtelif taraflarını da gezeceğiz. Bugün öğleden sonra memleketin muh
telif taraflarını da gezeceğim. Bugün öğleden sonra Mersin' e de gidece
ğim. Çukurova esas itibariyle Güney Bölgesi ve memleketin önemli bir 
parçasıdır. Burası hem sanayii, hem ticaret ve hem de ziraat memleketi· 
dir. Her çeşit ürün burada yetişir. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden,, 
doğudan güneyden insanlar vardır. Karekter itibariyla da farklı bir ya--

. pısı vardır. Onun için ilk toplantımızın burada yapılmasını ben bir hayır 
olarak mütalaa ediyorum. 

. Dün bir basını toplantısı yaptık. Bu basın toplantısı aslında 15 gün
lük. güvenoyu almış bir hükümetin ilk basın toplantısı idi. Ben basın 
topl~ntısında kendi kendime şöyle bir intibaaya kapıldım. Galiba biz bk 
seneİik hükümetimiz. Çünkü bütün konuşmalanmız, yaptığımız işler her-

. halde bir seneden aşağı yapılmayacak işlerdir. Biz, orada yapacağımız iş-
leri söylemedik, yaptığımız işleri söyledik. Şimdiye kadar da herhalde bu 
kadar önemli işlerin bu kadar kısa zamanda yapıldığını ne Türkiye' de, ne· 
de Türkiye dışında göriildüğünü zannetmiyorum. Bir kere işin daha baş
langıcında biz bakanlıkları reorganize ettik. Bu kolay kapılan bir iş de
ğildir. Çok zor işlerden biridir. Zorluğunu şöyle anlatacağım; 12 Eylül 
günü bana vazife teklif edildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı «Bakanla
rın sayısını azaltarak, 17 -18 civarına getirmek istiyoruz, ne düşünüyor
sunuz?» demişti. Ben de eğer hemen başlangıçta yaparsanız, bu işi ya-. 
parsınız. Yapamazsanız, hiçbir şekilde yapamazsınız dedim. Nitekim, son-
ra yaparız derken yapamadılar. Onun için çok ısrar ettim. Bu iş daha baş- · 
langıçtan bizim bakanlar koltuklarına oturmadan, ısınmadan bu işin ya-
pılması için hazırlığımız da vardı. Yoksa beşyüz sahifelik kanun kuvve-
tindeki kararnameler bir günde yapılacak iş değildi. Daha evvel hazırlık· 
lar vardı. Onları derledik topladık. Hemen 6 Kasım seçimlerinden sonra. 
bakanlıkları reorganize ettik. 

Bu çalışmanın 3 -4 önemli noktası vardır. Bir kere icracı bakanlıklar 
bir araya getirildi. Mesela sanayi ile ticaret biraraya getirildi. Doğrusu da 
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buydu. Çünkü sanayi ile beraber ticaretin el ele gitmesi lazım. Biz sana
yiye önem verdik, ticaretle önem vermedik. Birçok noktalarda iş pazar
lama ile biter. Pazarlama olmazsa siz istediğinizi üretin. Satamadığınız 

takdirde ona önem vermediğiniz takdirde bu işler yanlış gider. 

Bir önemli nokta da K:öyişleri ile Tarım Orman Bakanlığınıill bir 
araya getirilmesi idi. Memleketin kaynakları biraz israf ediliyordu. Biri o 
işi yapıyorsa, öbürü de o işi yapıyordu. Kafi derecede adamımız yoktu. 
Kafi derecede paramız yoktu. Bunları bir araya getirdik. Daha bir takım 
işlemler yapacağız. Daha basit organizasyonlar kuracağız. Yani memle· 
ketten aldığımız vergileri daha iyi kullanma mecburiyeti vardır. 

Önemli bir konu da dev gibi büyüyen, İmar İskan Bakanlığı'nda 
imar işleri daha iyi gideceğine, daha kötü gitmeye başladı. Bayındırlıkla 
onu bir araya getirdik. Bayındırlık - İskan, hem tasarruf olacak, hem de 
alt yapı hizmetleri ve imar işleri daha yararlı yürütülecektir. Buna para
lel olan bir konu da çalışma ve sosyal güvenlik meselelerini bir araya 
getirmemizdir. ve en önemlisi ekonomik politika kararlarını bir yer de 
topladık. Ekonomik politikaya karar veren bazı kuruluşlar vardır. Hazine, 
Dış Ticaret, Planlama, bütün bunların hepsi şu anda Başbakanlıkta bir 
Başbakan Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu suretle Merkez 
Bankası ile Ziraat Bankası da bir araya toplanmış olup, ağırlığı dış ti
carete verilmek suretiyle, ekonomik politikada tek bir yumruk haline 
getirilmiştir. Memleketimizin geleceği esas itibariyle ihracata bağlıdır. 
Biz gelişme hızımızın artırılmasını, memlekette işsizliğin önlenmesini ve 
.esas itibariyle kalkınma hızının artırılması meselesini, döviz dengemize 
bağlı buluyoruz. Döviziniz olmadığı takdirde, bu işleri hız;landırmak müm~ 
kün değildir. Yıllar önce olduğu gibi bir döviz darboğazına düştüğümüz 
anda, Türkiye tekrar çıkmazlara girebilir. Onun için buna fevkalade önem 
vermek mecburiyetindeyiz. Türkiye, işsizliği azaltmak için ihracatı ge
liştirmek mecburiyetindedir. Elde ettiği dövizlerle de yeni yatırımlar ya
pabilir. Yeni yatırımlarla da işsizliğe mani olmalıdır. Esas sistem bu. Ta
bii bu organizasyondan sonra hemen ekonomik bir takım tedbirler alın
mıştır. Bunların başında bankaların mevduatlara verdiği gelir konusu ge~ 
liyor. Biz bunu enflasyonun üzerine çıkarmaya mecburuz. Aksi takdirde 
kimse parasını bankaya koymak istemeyecekti. 

Son aylarda bankalara gelen imkanlar iyice yavaşlamıştı. Bunun 
sonucu da, pahalı kredi, çift fiyatlı kredi ve kredi karaborsasına doğru 
bir gidiştir. Onu da bu suretle bir değişikliğe tabi tuttuk. Tabii kredi faiz
lerinin yükselmesi için de karşı tarafın da şimdiye kadar alınmasından 
bayağı korkulan ve aslında kredi maliyetini de çarpıtan gider vergisini 
de, yüzde lS'ten yüzde 3'e indirdik, bu büyük bir cesarettir. Kimse şimdi
ye kadar hu konuyu ele alamamıştır. Bankalar arası mevduatta da aynı 
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gider vergisi tatbik edilecek. Yani, bankalar arasında fon akışları daha 
kolay hale gelecektir. Bir banka, parası var kullanamıyor, bir başka ban
ka kullanabiliyorsa, o ona kiraya verebilecektir. 

Mevduat faizlerinin fazla yükselip kredi faizlerini fazla yükseltme
mesi için de, banka muamelelerinden alınan, daha doğrusu faizlerden alı
nan stopaj vergisini de, stopajı da yüzde 20'den yüzde lO'a indirdik. Bu
nu yapabilmek için kanun lazımdı ve kanun da Meclisten hemen geçiril
di. Ne kadar süratle hareket ettiğimizi söyleyeyim. 15 gün içinde iki ön~m
li kanun geçirdik. Önemli reformlar yılbaşından evvel yapıldı. Bunların 
başında herkesi büyük bir sıkıntıya sokan Türk parasını koruma mev
zuatı geliyor. Çalışmalarını daha evvel yapmışız, ama bürokrasiye bu ko
nuyu anlatabilmek kolay değil. 50 sene aynı işle yoğrulmuş. Başka türlü 
düşünemiyoruz. Sanki bunu kaldırdığımız zaman Türkiye dövizsiz ka
lacak ve döviz su gibi kaçacak. Böyle bir anlayışa gelmişiz. Kanunun da 
ismi tabii Türk Parasını Koruma Kanunu. Aslında para kanunlarla korun
maz. Para, doğrudan ekonomik politikalarla korunur. Aslında biz, Türk 

· Parası Koruma Kanununu kaldırmadık. Niyetimiz tamamiyle kaldır
maktır. Belki bir sene içinde bunun yerine daha başka, cezasız, korkusuz 
biJ7" kanun getirmektir. Milleti korkutmanın hiçbir manası yoktur. 

: Diğer bir önemli konu da, ithalat - ihracat rejimleridir. Bunlar ilan 
edildi. Türkiye önümüzdeki dönemden itibaren bir rekabet sistemine adı-

. mını atmıştır. Türkiye'de yapılan mallar artık yasağa alınmıyacaktır. Bel
li bir program dahilinden dış rekabete belli bir sistem içerisinde açıla
caktır. Onun işaretleri verilmiştir. Lüks mallar kaçak olarak gireceğine 
normal sistem içerisine alınmıştır ve bu lüks mallardan yüksek vergi ve 
fonlar alınarak bu fonların konut yapımı için Konut Fonuna aktarılması 
kararlaştırılmıştır. Bizim tahminimiz, sigara ve muhtelif lüks mallar, lüks 
arabalar dahil olmak üzere 100 - 150 milyar ilave bir gümrük ve fon ala
bilmektir. Bu suretle şimdiye kadar Konut Fonu için bulunamayan para
ların resmen bulunduğunu ifade etmek istiyonun. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gelişmekte olan ve az gelişmiş yö
releri için bir ön kanunla buralarda yatırım yapmayı kolaylaştıran bazı 
hususları getirdik, daha tam değil, ilave tedbirler alacağız. Ama, ilk baş-
ta gerekli olan konulan süratle, bir kanunla meclisten geçirmiş bulunu
yoruz. 

Bu da bizim seçim beyannamemizde yaptığımız vaatlerden bir .tane
si idi, hemen yerine getirilmiştir. 

Mahalli idarelerin bir an evvel tabii yöneticilerine kavuşması lazım
dı, biz bunu gezdiğimiz her yerde müşahade ettik. Halk bir an evvel kendi 
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tabii yöneticilerini istiyordu. Bu konuda uzun münakaşalar yapıldı ve 
şu girsin, bu girmesin gibi istismar edilecek pek çok konu vardı. Bu is
tismarlara da mani olduk. Herkesi demokratik esaslar içinde bu seçime 
sokuyoruz. Yerel seçimi de erken yapıyoruz. Çünkü, erken seçimde gecik
me, halkımızın sıkıntısının devam etmesi demektir. Onun için, bir an 
evvel bu seçimin yapılması lazımdır. Kimse dışarıda bırakılmamıştır. Teş
kilatını kuran, parlementoda grubu olan partilerin daha evvelden hazır 
olması lazım. O bakımdan hiçbir endişem yok. İyi bir seçim geçireceğiz 
ve halkımız da beğendiği, sevdiği, kendi seçtiği idarecilerine inşallah ka
vuşacaktır. 
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SAYIŞTAY BAŞKANINI ZİYARET SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

11Ocak1984 

Sayıştay halihazırda Millet Meclisi namına çalışıyor. Denetim mese
lesi bizim çok üzerinde durduğumuz bir konudur. Aslında denetimi, me
murun hatasını noksanın! çıkarma manasında almak istemiyoruz. Çünkü 
memura işin nasıl çabuk yapılacağını öğretmek lazım. Çünkü memleket 
hizmet bekliyor. Öyle misaller vardır ki, bir ufacık mevzuat yüzünden işi 
iki sene geri atmak mümkündür. Bu iki sene sonunda da ufacık bir kar 
yapalım derken, çok büyük maliyetlerle karşılaşıyoruz. 

Sizler bir denetleme heyeti olduğunuz için, icraat ile bir araya otu
rup, bunu daha nasıl kolaylaştırırız memleket hayırına nasıl yaparız diye 
düşünmemiz lazım. Şimdi bir ihale Kanunu var. Orada bazı problemler ol
dtiğu da söyleniyor. Taibii bunları sizlerle de konuşmak lazım. İhale Kanu
-nunda ufak yanlışlıklar var, tekrar ıbizi çıkmaza sokarsa bu sefer mesele
leri 'çözümleyemez hale geliriz. 
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HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNU ZİYARET 
SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

11Ocak1984 

Biz bütün idarede iyi bir koordinasyon, iyi bir işbirliği anlayışı is
tiyoruz. Çünkü derdimiz, meselemiz aynıdır. Farklı bir meselemiz yok. 
Netice itibariyle isteğimiz millete daha iyi bir hizmet götürmektedir. O 
hizmet çeşitli olabilir, ama tüm hizmetler birbiriyle ahenkli, koordineli 
şekilde götürülürse herkes birbirine yardımcı olursa, işleri daha iyi gö
rürüz. Bizim genel prensibimiz de budur. Onun için meseleleri daima su
huletle, yumuşaklıkla, ikna ederek halletmeyi esas prensip olarak alıyo
ruz. Bunu da uzun senelerin tecrübesi sonucu öğrendik. . 

İnanıyorum ki yüksek yargı organlarımız bu memleketin asli kuru
luşlarıdır. Çünkü adalet herşeyin temelidir. Oraya gerekli önemin veril
mesi lazım. Adalet yücelirse, yükselirse, daha iyi hale gelirse milletin di
ğer meseleleri de daha kolay çözülür. Aslı budur. Bu inançla buralara ge:
liyoruz. Sizlerle görüşmek istiyoruz. Hayırlısı olsun. 
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YÖK BAŞKANI'NI ZİYARET SIRASINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

11Ocak1984 

Yüksek öğretim kurulu 12 Eylül sonrası oluşturulan Anayasal bir 
kuruluştur. Üzerinde epey münakaşalar yapılmıştır. İnanıyorum ki, YÖK 
uzun tecrübelerden sonra ortaya konulmuş bir kuruluştur. Faydası görü
lecektir. Gaye, memlekete hizmet etmektir. Bizler daima, bizden evvel ku
rulmuş, başka hükümetlerden, başka meclislerden devralınmış yeni bir 
kuruluşun, bir süre denenmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu şe
kilde problemleri daha iyi anlarız. Meseleye önyargılarla yaklaşmamak 
lazım. Prensibimiz genellikle budur. 

YÖK'ün memlekete ve üniversitelerimize daha yararlı hizmetler ya
pacağına inanıyorum. 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİGİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI'NI ZİYARET SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

11 Ocak 1984 

Türkiye Odalar Birliği yetkilileri ile eskiden beri süregelen temas
. lanmız uyumlu bir şekilde yürümektedir. Bu da, hükümet olarak özel te
şebbüse verdiğimiz önemin açık bir ifadesidir. 

Belki de Türkiye'de ilk defa net olarak biz bazı dalların vatandaşa 
bırakılmasını söyleyen yegane parti olduk. Örneğin ticaret ve sanayiye 
devletin girmemesi prensibini ortaya koyduk. Ancak, geri kalmış bölge
lere ilk hızı verebilmek maksadıyla bu prensibin dışına çıkılmıştır. Bura
larda karma bir meseleden bile bahsetmedik. 

Türkiye Odalar Birliği ile, diğer bütün kuruluşlarla olduğu gibi iyi 
münasebetlere devam edilecektir. Önümüzdeki beş sene içinde meselele
rin çözümü için yapılan çalışmaları, bütün ilgililerle bir anlayış içerisin
de, karşılıklı saygı ve sevgi, herkesin vazifelerine riayet etmesi gibi pren
sipler içinde götürdüğümüz takdirde, memleketi bugünkünden daha iyi 
bir noktaya getireceğimizi söyleyebilirim. Bu konuda hükümet olarak bi
ze de önemli bir rol düşmektedir. 

Ancak unutmamak lazım ki, bugünkü modern cemiyetlerde Anaya- -
salanmızın icabı olarak yetkili başka kuruluşlar da vardır. Herkes kendi 
yetkisini çok iyi anlar ve bir ahenk içinde götürür_se halkın ızdırabı aza
lır ve memleket meseleleri daha kolay çözülür. Biz devamlı olarak bu 

I 
prensibi işledik, işlemeye de devam edeceğiz. 
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TÜRK-İŞ BAŞKANI'NI VE YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİNİ ZİYARET SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

11Ocak1984 

Biz zor problemlerin çözümü için ortaya çıktık. Mühim olan konu 
memlekete daha fazla hizmet etmektir. 

Memleketin bugünden daha ileri bir düzeye varması için herkese 
bir takım sorumluluklar düşmektedir. 

Önümüzdeki beş senenin daha faydalı sonuç verebilmesi, neticede 
memleketin bugünkü seviyesinden daha iyi bir düzeye varması, kavgasız, 
gürültüsüz, geriye dönüşü olmayan bir duruma erişmesi sadece bizim me-

. suliyetimizde değildir. Burada, Anayasamız icabı yada Anayasamız icabı 
olmasa da herkese sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluklar içerisinde 
herkes kendine düşen görevi layıkıyla yaparsa, sahip olduğumuz değer
leti" kaybetmeyiz. Daha ilerisini elde ederiz. İnancım budur. Bunun bir 
kavga haline gelmemesi, devamlı olarak anlayış ve meseleleri karşılıklı 
görü$me şeklinde gelişmesi halinde mümkündür. Bir zamanlar bu mem-

. lekette bazı meseleler maalesef yanlış anlaşıldı. Durup dururken lüzumsuz 
sürtüşmeler çıktı. Ben öyle inanıyorum ki, geçirdiğimiz tecrübeler bir 
daha bizi o durumlara döndürmeyecek kadar iyi fikirler vermiştir. Bun
da Türk-İş'in çok önemli rolü olacağı kanaatindeyim. Zaten her zaman 
memleketin menfaatleri için çalışmıştır. Bu devrede de yine aynı şekilde 
hareket edeceğinizden hiç kuşkum yok. Bu tabiyatıyla bütün işlerin daha 
kolay !aşmasına yardımcı olacaktır. 
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EDİRNE, KAYSERİ, ZONGULDAK, UŞAK, VAN, YOZGAT, 
KÜTAHYA VE ŞANLIURFA İL TEŞKİLATLARINDAN 

GELEN HEYETİN KABULÜ SIRASINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

11 Ocak 1984 

Yeni demokratik dönemde eski kavgalara dönülmeyecek bir siyasi 
düzenin kurulması bütün milletin yararına olacaktır. Memlekette söz sa
hibi olan grupların yetkilerini bilmeleri ve memleketi düzlüğe çıkarmak 
için çalışmaları lazımdır. 

Selamete çıkmak için de sabır ve metanet gerekmektedir. Seçimle
rin biran evvel yapılmasını istiyoruz. Bazılarının hazırladığı manevralar 
boşa çıkmıştır. . 

Allahın izni ile, milletin ve sizlerin yardımıyla Mahalli Seçimleri alı
rız. Kavgasız bir düzen içinde sosyal ve iktisadi meselelerin hallini istiyo
ruz. Kolay olmayan bu problemler ancak, aklın yardımıyla çözümlene
bilir. Dikkatli hareket edilmezse, geriye dönüş söz konusu olabilir. 

Biz, kendi kibirimizi, gururumuzu düşünmüyoruz ve bu hesabın 
içinde değiliz. Memleketin hayrına olan meselelerde dimdik, zikzak yap
madan gideriz. Memleket iktisadi ve sosyal sahada gelişme yapmak isti
yor. Aç insan sayısı ve işsiz sayısı azalıp, insanların yüzü gülerse bir çok 
mesele çözülür. Sabır ve metanetle ilerlemek mecburiyetindeyiz. 

Hükümete milletin desteğiyle, kimseden yardım görmeden geldik. 
Seçim beyannamesinde kaydettiğimiz bütün hususları birer birer yerine 
getirdik. İşin başlangıcında bakanlıkların reorganizasyonunu gerçekleş
tirdik. 500 sayfalık kanun hükmünde kararnameler hazırladık. 

Bu kadar işi bir adamın yapması imkansız. Bitim bir takımımız var. 
Bu takımda yıllarca çalışanlar bulunuyor. Bakan olanlar var. Bu takımın 
alternatifi yoktur. Biz, hükümette bir ayı tamamlamadan çok önemli işler 
yaptık. İnşallah daha ileri işler yapacağız. 

Ekonomik kararlan süratle aldık. Ancak, bazı yerler çalışmamıza 
ayak uyduramıyorlar. Serbest ekonomide herkesin serbestçe karar verme
si gerekmekte. Bunlar da eğitilecekler, alışacaklar. 

Kurulmakta olan siyasi düzenden geriye dönülmemesi. lazımdır. Bir 
iktidarın tam olması için mahalli idarelerle bütünleşmesi şarttır. 

Biz dört eski siyasi eğilimden rey aldık. Artık dört eski siyasi eğilim 
yok. Anavatan Partisi var. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Aslanın 
hakkını aslana veririz. Genç nesle imkan vermek lazım. 

Biz eskilerin tecrübelerinden istifade ederiz. Gerekirse onlara da
nışırız. 

154 



CUMHURİYET GAZETESİNİN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

11Ocak1984 

Soru : - Yüksek Hakem Kurulu bu yıl da 500 bin kadar işçinin söz
leşmelerini yenileyecek. 

Cev.ap: - O ikinci yılların zannediyorum. Yoksa normal toplu söz
leşmesi bitenler için sistem çalışmaya başlıyor. 

Soru: - Yüksek Hakem Kurulu ne zaman çalışmaya başlayacak? 

Cevap : - Bizim seçeceğimiz üyeler bakımından kısa zainanda se
çilir. Ama öbür kuruluşların seçeceklerini bilemem. 

Soru: - YHK sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Yüksek Hakem Kurulu, Anayasa ve kanunlara girmiş va
ziyette. Belli bir sürede işçi ve işveren arasında anlaşma olmadığı tak
dirde konu YHK'ca ele alınıyor. Yeni mecburi tahkim sistemi diye tabir 
ediyorlar. Aslında benim tecrübelerime göre bu iki şeyi birbirinden ayır
mak · lazım. Birincisi sendikanın söylediği herşeye işçinin uyması müm-

. kün değildir. Yani aslında işçi ile sendika farklı düşünüyor. Eskiden sen
dikalarımızın epey güçleri vardı. Biz bunu açıkça müşahade ettik. Onun 
için ·. işçilerin sendikalara fazla karşı gelmeleri mümkün değildi. Bugün 
sistem epey değişmiş vaziyette. 

Soru: - Sendikalar hareket özgürlüklerinin kısıtlandığını savunu
yorlar. 

Cevap : - Benim bildiğim, bu kanunlarda bütün hadise şudur: Bir 
kere sendika enflasyonuna mani olacak hükümler var. Nasıl bizim eski 
seçim sistemimize göre parti enflasyonu vardı, o nedenle baraj konul
muşsa, burada da böyle. Bir işyerinde yüzde lO'u alamayan sendika söz
leşme hakkına sahip olamıyor. Bu tabii otomatikman sendika sayısını 
aşağı çeker. İkincisi eski yılların tecrübelerine göre hangi sahalarda grev 
yapılır, hangi sahalarda yapılamaz. Bu yapılamayan yerler daha genişle
miş vaziyette Bakanlar Kurulu'na yargı yolu açık olmak üzere bir takım 
yetkiler verilmiş. 

Soru: - Bakanlar Kurulu'na grev ertelemeleri konusunda verilen 
yetkiyi sık sık kullanmaktan yana mısınız? 
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Cevap: - Nasıl kullanılacağına dair yetkiler konulmuş. O kaide
ler içine düştüğü zaman, memleketin menfaati ise, yani her iki tarafın ba
zen özellikle işçinin de menfaati oluyor grevin durdurulması. Bu durum
larda kalkınabiliriz. Bazen meseleleri bırakmak lazım. Ben şunu biliyo
rum. Aradan üç dört sene geçti. Türkiye'de grev olacaktır. Belki özleme
den dolayı olacaktır. Yani bırakalım grev yapsınlar da diyebiliriz. Ama 
çok zor şartlar var. Kolay değil grev. Onu ben yaşadım biliyorum. 

Soru : - Yani sadece özlemeden dolayı da olabilir diyorsunuz? 

Cevap: - Özlemden dolayı grev olabilir. Yani aynen demokrasi öz
lemi gibi. 

· Soru: - Doların kara!borsa fiyatı yeniden yükseldi. Tahtakale'nin 
bir haftalık sıkıntısından sonra yeniden canlandığı belirtiliyor. 

Cevap: - O bir parça bankalarımızın hala meseleye intibak edeme
mesinden ileri geliyor. Maalesef sistemler Türkiye' de şöyle hazırlanmış. 
Masraf ve kar ... Adamın kolu hiç yorulmuyor, masrafın üzerine kar alı
yor. Bankalara söylüyorsunuz. Doları şu fiyattan alıp, şu fiyattan sata
caksınız. Arada yüzde 2 komisyon var. En kolay iş budur diyorsunuz. Ha
yır. Sen şu aralıkta fiyat tespit et deyince şaşırıp kalıyorlar. İşte sebep 
bu. 

Soru: - Yani kaçak piyasa bankalardan daha mı iyi yönetiliyor? 

Cevap: - Onlar da öğrenırler, merak etmeyin. Eninde sonunda öğ
renecekler. Başka çaresi yok. İlerlemenin yolu hata yapmak. Doların kaç
tan alınıp satılacağını bilemiyorlar. Çekingenlik var. Acaba yarıJış mı ya
pacağım diyor. Veya bazı bankalar açıkgözlük yapar, bu işi bilirler. On
lar ihracat girdisini alıp satar. 

Soru : - Yüksek gümrükle Türkiye'ye girişi serbest bırakılan mal
ların kaçakçılar tarafından bu kez normal satış siyatından daha ucuza 
getirilmesi söz konusu olursa, bu konuda ne tür önlemler alınacak? 

Cevap: - Büyük mallar satılamaz. Büyük malların Türkiye'ye ge
tirilmesinin elçilikler gibi bazı yolları vardır. Elçilikler haricinde sahte
karlık her zaman var. Sahtekarlık derken işte Devlet Malzeme Ofisi'nde 
yapılmış araba sahtekarlığını kastediyorum. Ama bunlar eninqe sonunda 
ortaya çıkıyor. Nihayet hem mahdut şeylerdir. Biz arabalarla s~htekarlık 
yapılabileceğini sanmıyoruz. Kaçakçıların getirebileceği sigara gibi şey
ler vardır. Eğer sigaraya anormal yüksek bir fiyat koyarsanız, kaÇak si
gara el altından rahat gelir. Bunun için kaçakçının sattığından daha aşağı 
fiyatla satmanız lazım. Bu mümkündür. Çünkü kaçakçının birtakım mas
rafları vardır. 
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Soru: - IMF ile ne kadar süreli bir anlaşma düşünülüyor? , 
Cevap: - IMF ile görüşmeler daha yeni başlıyor. Ama herhalde bu 

anlaşma bir yıllık falan olur. Daha fazlasını zannetmiyorum. 

Soru: - Ne kadar kredi alınabilir? 

Cevap : - Çok fazla bir ihtiyacımız yok. Zaten IMF'nin de hali ma-
1um. Fazla birşey verecek durumda değiller. 

Soru : - Dünya Bankası heyeti de geldi. .. 

Cevap: - Onlarla devamlı bir ilişkimiz var. Yıllık 600- 700 Milyon 
dolarlık bir imkan alıyoruz. Bu sene biraz daha fazla alabiliriz. Baka
cağız. 

Soru: - Ne kadar fazla? 

Cevap: - Şu anda bilmiyorum, ama 300 - 400 milyon dolar civarın
da uyum kredisi diye bir şey var. O olabilir. 

Soru: - Sıkıyönetimin kaldırılması konusunda ne düşünüyorsu
nuz? 

Cevap: - Anayasa, sıkıyönetim, olağanüstü hal diye muhtelif kade
meler koymuş. Bir o var. Bir de tabii Türkiye'nin bütün sathında sıkıyö
net~m var. Bir de kademeli kaldırmak demek, bölge bölge, yerine göre 
kal4ırma demektir. Bütün bunların hepsi zamanı gelince görüşülecek. 
Onun bir de prosedürü var. Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu ne
ticede Millet Meclisi. Esas itibariyle memleketteki huzur, güven konusun
da geldiğimiz merhaleden geriye gidip gitmeyeceğimize iyi bakmak la
zım. Kaldırılması bir aksi tesir yapacak mı, zamanı mıdır, değil midir, 
hadi~elerin boyutları nelerdir, bunların iyi ölçülmesi lazım. Hiç bir ön 
yargımız yok, ama şunu söyleyebilirim. Sıkıyönetim devamlı bir idare 
değildir. Geçicidir. Geçici idarenin şartlara göre uzun olmaması lazım. 

Soru: - Sıkıyönetimin kaldırılması için zaman verebilir misiniz? 

Cevap : - Hayır. Hiç bir süre veremem. Biz daha bu konuda yeni 
bilgiler alıyoruz. Tabii karar sadece bize ait değil. Muayyen kademeler
den geçiyor. Netice olarak Bakanlar Kurulu bunları gördükten sonra bir 
teklifte bulunacak. 

Soru : - Yeni aldığınız ekonomik kararlarda zamanla bazı düzelt
meler yapıla:bilir mi? 

Cevap: - Genelde şunu söyleyeyim. Bu ithalat rejimi ilan edildiği 
zaman, yeniden düzenlenmesi icap eden sıkıntılar varsa düzenlenir. Ama 
bunlar ufak tefek revizyonlardır. Genel prensibimiz değil. Diyelim ki bir 
konuda yüksek fon olmuş veya fon düşük olmuş. Bunlar revizyondan ge
çirilir. Fon konmamışsa, konması icap edebilir. Bunlar olabilir. 
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Soru: - Askerlik süresinin kısaltılması konusunda somut girişim
lerde bulundunuz mu? 

Cevap: - Türkiye'nin nüfusu artıyor. Belli sayıda insan askere gi
diyor. İki yolu vardır. Ya askere gidenleri seçerek almak. Hatta bir çok 
memleketlerde olduğu gibi gönüllü almak şeklinde yollar var. Ama bunun 
bizde olabileceğini zannetmiyorum. Bir de ikinci yol süreyi kısaltmaktır. 

Herkesi alacaksınız, fakat süre kısa olacak. Bir de önemli olan bu süre 
içinde gerekli eğitimi verip veremediğimiz. Bir kere Türkiye'de kültür, 
okuma düzeyi yükselmiş vaziyettedir. Muhtelif il ve ilçeleri gezerken, 
muhtelif askerlerle konuştum. Mühim bir kısmı ortaokul, lise mezunu. 
Hatta üniversiteden ayrılmışlar vardı. Demek ki tahsil yükseliyor. Tahsil 
yükselince öğrenmek de kolay olur. Yani kısa sürede daha çok şey öğ
retilebilir. Bunun hesabı kitabı vardır. Nüfusa göre, ordunun ihtiyacına 
göre bir karar verilir. Ordunun ihtiyacı da, teknik eleman, modern araç -
gereç bakımından değişiyor. Bu resmen bir hesap kitap meselesi. Ne ka
dar sürede eğitim yapılabilir, bunun hesabı yapılır. 
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İNCİRLİK TESİSLERİNİN KULLANILMASI KONUSUNDAKİ 
ANLAŞMAYA İLİŞKİN THA'YA VERİLEN DEMEÇ 

11Ocak1984 

Bana verilen bilgilere göre, ABD'ye Lübnan konusunda, silah ve di
ğer malzemelerini taşıması için kolaylık yapmıyoruz. 

Anlaşmanın yapılmasını Lübnan'da çarpışan taraflar da istiyor. İle
ride duruma, ne olduğuna bakılır. Yeniden gözden geçirilir. Her an Tür-
kiye bu anlaşmayı bırakabilir. Hiçbir garantisi yoktur. ' 

Anlaşma Haziran ayında gözden geçirilir. Bir noktada kesilebilir. 
Bakanlar Kumlu'nun, yeni hükümetin şu anda bunu gözden geçirmesi 
·diye hir şey yok. O noktaya bir gelelim. Meseleyi Haziran' a kadar göre
lim. Nasıl tatbik ediliyor, onları da öğreniriz. Aynca Türkiye'nin menfaat
leri dışında bir hadise var mı yok mu, bakarız. 

· Türkiye' de herhangi bir şekilde Çevik _Kuvvet kurulması diye bir 
konu -söz konusu değil. Hayalci olmayalım. Hiç kimseye NATO dışında 

vaadimiz yok. NATO'ya taahhütlerimiz dışında bölgede herhangi bir şey 
yok. Türkiye şu veya bu şekilde hiçbir ülkeye polisiye vazife yapmaya
caktır. 

Bizim asker sayı~ız NATO'ya girmeden önce de fazlaydı. Milli gelir 
seviyesine göre askeri masraflarımız fazladır. Dostlarımızı.n bilhassa 
NATO çerç.evesinde daha fazla yardım yapması lazım., Bizim elimizdeki 
silahlar, vasıtalar Birinci, İkinci Cihan Harbi uçaklarıdır. Fantomlar ha~ 
riç. Onlar bile devir olarak eskiyor. 
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İL VE İLÇE BAŞKANLARIYLA KURUCU ÜYELER VE 

MİLLETVEKİLLERİNİN KATILDIKLARI DANIŞMA 

TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

14 Ocak 1984 

Sevgili Arkadaşlar 20 Mayıs 1983'te 37 kurucu ile Anavatan Parti
si'ni kurduk. Aradan geçen sekiz ay gibi )rısa bir zamanda bütün zorluk
ları aşarak, bu muhteşem topluluğa ulaştırdığı için yüce Tann'ya ham
dediyorum. Bu duruma milletin desteği, Allahın yardımıyla geldik. Her 
zamanki gibi milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla Mahalli Seçimleri de 
alacağız. 

12 Eylül öncesi memleketin bir çok bölgesinde neredeyse kardeş 
kavgasının eşiğine gelinmişti. 12 Eylül'le bu kavga önlendi. 12 Eylül'ü 
yapanların kararı, memleketi yeniden demokrasiye döndürmekti. Ancak 
12 Eylül yönetimi, Türkiye' de yeni bir siyasi model üzerinde duruyordu. 
Memleketi eski kavgalı günlere götürmeyecek yeni bir model, milletin öz
leminin de bu olduğuna inanıyorduk. Bir tarlayı eski kalıntılarından 
ayıklayarak yeniden sürerseniz verimi artar. Bunun için kuruluş safha
sında bize yapılmış bütün birleşme tekliflerini reddettik. Biz, yepyeni bir 
siyasi düzen kurulmasına inanan insanları bir araya getirdik. , Anavatan , 
adını bu espri ile aldık. 

Biz yepyeni bir partiyiz ve hiçbir eski siyasi eğilimin devamı deği-
liz. 

Anavatan Partisi Milliyetçi, muhafazakar ve manevi değerlere bağ
lı bir siyasi teşekküldür. Milletimizin büyük çoğunluğu da bu değerlere 
bağlıdır. 

Bizim ikinci akidemiz ise, serbest _rekabete ve serbest pazar ekono
misine inanmış bir parti oluşumuzdur. Biz teşebbüsten yanayız. Teşeb
büsü destekleriz. Milyonlarca esnaf, yine toprağını ekip biçen milyonlarca 
çiftçi ve köylü, tüccar ve sanayici teşebbüs sahibidir. Biz teşebbüsü des
teklerken, bu çoğunluğu desteklemiş oluyoruz. Bütün bu büyük topluluk 
yanımızda olacaktır. 

Biz serbest rekabeti de destekliyoruz. Serbest rekabetin olduğu yer
de kaliteli ve ucuz mal olur. Monopol veya tekellerin olduğu yerde kali
teli ve ucuz mal olmaz. 
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Bizim, üçüncü önemli prensibimiz de sosyal adaletçiliğimizdir. Bazı 
batı ülkelerinde olduğu gibi, sosyal adalet sadece sosyalist veya sosyal 
.demokrat partilerin inhisarında değildir. Bizim sosyal adaletçiliğimiz 
kendi sosyal değerlerimizden ve tarihimizden geliyor. Bizim sosyal ada
letçiliğimiz İslam dininden kaynaklanıyor. İslam dini, komşusu açken, 
birisinin tok yatmasına karşı olan dindir. 

Bu memleketin fakirinin fukarasının, işsizinin derdini en iyi biz bi
liriz. Bu memlekette, ileride fukaralığı kaldırmak yine Anavatan Parti
si'ne nasip olacaktır. 

Bizim çatımız altında, bazılarının iddia ettikleri gibi bir koalisyon 
yoktur. Anavatan'lı vardır. Memleketi bölmek isteyenlerin en büyük he
·defi Anavatan'dır. Bizim aramıza giremeyeceklerine inanıyorum. Bizim 
.arkadaşlarımız, birlikten kuvvet doğar prensibine inanmışlardır. 

Başkaları tarafından acemi diye nitelendirilen kadromuz, ince poli
tikacılar olduklarını gösterdiler. Geriye dönüş yok, biz daima ileriye bak
maya mecburuz. 

Biz, başkalarının yanlışına güvenmeyeceğiz. Kendi yapabilecekle
rimize, kendi kabiliyetlerimize güveneceğiz. Biz, kuruluşumuzdan beri 
baş]fa partilere tarizde bulunmadık. Eski günlerdeki gibi bir kavganın 
başlatıcısı olmak istymedik. Biz, sadece, memlekete hizmet için varız de
dik. Önümüzdeki seçimlerde de aynı şeyi söyleyeceğiz. Seçim sonrası de
·dikoduların hiç birine aldırmadık. Aldığımız oylara ihanet etmedik. Mec
lis Başkanını milletimizin isteği doğrultusunda seçtik, kabineyi de öyle 
teşkil ettik. 

Mahalli Seçimlerden önce başka bir toplantı yapamayız. Onun için 
bu toplantıyı iyi takip edin. Mahalli Seçimlere bir yumruk gipi hazırlana
cağımıza inanıyorum. Her zamanki gibi, milletin dest~ği ve Allah'ın yar
dımıyla mahalli seçimleri de alacağız. Ama bir şartla arı gibi çalışarak. 
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DANIŞMA 1 TOPLANTISININ KAPANIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

14 Ocak 1984 

Huzur ve güvenin devamı ve demokrasinin kökleşmesi Anavatan 
Partisi'nin bu seçimlerde muaffak olmasına bağlıdır. 

Birçok işi iyi hale sokar hallederiz . .ı\ncak sihirli bir değneğimiz yok. 
Hiçbir şey tek taraflı değildir. İnanıyorum ki bu memleket hem vergisini 
verecek hem de hi~met bekleyecektir. Biz hiçbir zaman yapamayacağımız 
bir şey vaadetmiyoruz. Geçtiğimiz dönemlere geri dönüş yapmamak için 
Partimizle birlikte bütün Anayasal kuruluşlara da görevler düşmektedir. 

Millet bizi seçti. Milletin ümidini boşa çıkarmaya hakkımız yoktur. 
Enflasyon son aylarda yüzde 50 - yıllık ortalama - ye çıkmıştır. Tablo 
iyi değildir. Birçok konular bizden önce maalesef seçimi beklemiştir. 
Gübreye en son 1981 yılında zam yapılmıştır. Bir ajansın gübreye zam ya
pıldı şeklindeki zam haberi dört gazetede çıkınca mecbur kaldık zam 
yaptık. Biz önümüzdeki dönemde iktisadi ve sosyal meseleleri iyiye gö
türemezsek aleyhimize olur. Hedefimiz beş senede demokrasiyi sağlam 
temellere yerleştirmektir. 

Eski siyasi eğilimlere itibar etmemek gerekir. Anavatan Partisi Mec- · 
lis Grubu tüm siyasi partilerin seçimlere girmesine, ittifakla karar ver
miştir. Biz, ileriye bakan bir siyasi teşekkülüz. Geriye dönüşte muhak
kak kavga olacağını biliyoruz. Halkımız kendi seçtiği idareciyi öncelikle 
istiyor. Bunun için erken yerel seçim dedik. Biz seçimlerin 25 Mart'ta 
olması için bütün gücümüzü kullanacağız, bir iktidar seçim zamanını 
kendisi tayin eder. Bütün dünya'da bu böyledir. 
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Bu memleketin çok derdi vardır. Yeni iş Şahalari ·aÇ~ak, dertlere 
çare bulmak için akıllı, bilg!li, becerikli olmanın yanı . sıra, ·iş bilıİıek ve 
bu işleri de süratli yapmak lazımdır. Hükümetimiz iyi bir program dahi
linde şeker fabrikaları sayısını artırmayı hedeflemektedir. Şeker fabrika
ları, hayvancılık ve besiciliğin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Hüküme
timiz bir aylık gör.ev süresi içinde, oldukça hızlı şekilde çalışmıştır. Bu 
tempoya baz;en yetişemiyorlar. Ama gam yok. Biz tempomuzu böyle tu
tacağız. Herkes de bu tempoya yavaş yavaş uyacaktır. Her gittiğimiz yer
de insanlarımızın iş arzularıyla karşılaşıyoruz. Yeni iş sahaları açmak, 
dertlere çare bulmak içiri, akıllı, bilgili, becerikli olmak lazım. İş bilmek 
iazım. Bu işleri süratle yapmak lazım. Biz, iyi bir ekiple bunlara hızlı bir 

· - .şekilde başladık. Allahın yardımıyla bu hızımıza devam edeceğiz. 

Önümüzdeki aylarda ve yıllarda inanıyorum ki, bu memleketin bir 
çok meselesi daima daha iyi yollara götürülecektir. İyi çözüm yolları bu
lunacak ve vatandaşımızın yüzü gülecektir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren fabrikanın açılışına katıl
mayı arzuladı, ancak, Fas'ta yapılan İslam Zirvesi toplantısına gittiğin
den,size sevgilerini yolladı. 

Şeker fabrikaları ziraatın gelişmesi bakımından, bulundukları yöre
ler için önemli fabrikalardır ve çiftçilerimiz bu fabrikalardan istifade 
etmektedirler. 

Bor şeker fabrikasına pancar verecek çiftçi sayısı 15 bin olacaktır. 
15 bin çiftçi ailesinin geçimi büyük çapta bu fabrikaya verilecek pancarla 
sağlanacaktır. 

Şeker fabrikaları sistemi, Türkiye' de bulundukları yörelerde hay
vancılığın ve besiciliğin gelişmesine de çok önemli katkılar sağlıyorlar. 
Bu bakımdan hükümetimiz, Türkiye' de imkan olan bir çok yerde, iyi bir 
program dahilinde, şeker fabrikası sayısını arttırmayı, önemli bir konu 
olarak daima gözönünde bulunduracaktır. Bu fabrikaların sayısı artacak, 
bu fabrikalarda işçilerimiz çalışacak, memurlarımız çalışacak, köylümüz 



teknik tanını öğrenecektir. Bu bakımdan şeker fabrikaları programına 
ciddiyetle devam edeceğiz. Bir taraftan memleketin ihtiyacını karşılarken 
diğer yandan komşularımıza şekerin ihracı konusunda da ciddi gayretler 
sarf edeceğiz. 

İranla iki yıl önce yapmış olduğumuz anlaşmayla, yıllık 300 bin ton 
kadar şeker satılması imkan dahiline girmişti. Bu, halen devam etmekte, 
Aynı şekilde Irak'a da bir miktar şeker satabilmekteyiz. 

İnanıyoruz ki, hem bu şekilde ihracatımıza katkı sağlamış, hem de 
insanlarımıza daha fazla iş bulma imkanı yaratmış olacağız. 
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NİGDELİ VATANDAŞLARIN DERT VE DİLEKLERİNİ 
MAHALLİNDE DİNLEDİKTEN SONRA YAPILAN KONUŞMA 

15 Ocak 1984 

Çiftçilerimizin ızdıraplarının dindirilmesi için her türlü gayret gös
terilecektir. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde ülkenin bütün köyleri elektriğe 
kavuşturulacaktır. 1950'de bir veya iki köyde elektrik varken şimdi 20 
bin köy elektriğe kavuştu. 

Türk çiftçisinin en önemli sorunlarından biri de sulama sorunudur. 
Sulama ile ilgili ek tesisler hızla tamamlanacak, gerekirse yeni tesislerin 
yapımına başlanacaktır. 

Hükümet olarak hızla başladığımız yeni dönemde, Anadolu'nun ya
rım kalmış, bitirilememiş ya da yeni ilave yapılmış tesislerini plana ala
cağız. Fabrikalar kurarak, kurmak isteyenlere destek olarak, küçük sa

- nayi siteleri inşa ederek, yeni iş sahaları açarak işsizlik meselesini çö
. zümlemede elimizden geleni en iyi tarzda yapmaya çalışacağız. 

\ 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİGİNİN GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

16 Ocak 1984 

Ben bu tür toplantıİara her zaman katıldım. ilk kez Başbakan .ola
rak iştirak ediyorum. Burada her konuşma yaptığımızda genellikle yeni 
bir dönemin, yeni bir devrin yeni getirdiği .ekonomik politika ve sosyal 
politika ile ilgili değişiklik tatbikatını anlatmaya çalıştık. 24 Ocak 1980 
sonunda da durum böyle oldu. Buralarda bu politikalar sizlere anlatıldı. 

6 Kasım seçimleri Türkiye için önemli seçimler olmuştur. Seçim 
ler sonunda biz ve arkadaşlarımız gerekli gayreti gösterdiler ve bugün 
iktidar ~üküme'ti ola~ak ka~şınızdayız. Türkiye' de yeni bir devir açılmış
tır. Bu devi:ı;-de esas itibariyle ana prensipleri bizim kendi programımız
da ç:ok açık bir sür.atle ifade edildiği gibi bfr kaç konu üzerir~de durµr~am, 
önümüzdeki devrin bizim idaremiz ··al tmda · nasıl bir şekilde . gelişeceği 
konusunda · daha' iyi fikir sahibi olursunuz. . · 

Biz iktisadi politikada esas itibariyle vatandaşın teşebbüsüne çok 
büyük önem veren bir iktidarız. Teşebbüs gücünü destekleyen, serbest re
kabeti esas alan ve bunu da çok açık süratle programına ve seçim be
yannamesine yazan bir iktidarız. Hatta, bir çoklarının. 'hayal ede.meye-
ceği kadar açık ve net şekilde yazan bir devletin rolünün, bu memleket
te esas itibariyle alt yapı sahasında olmasını, devletin ticaret ve sanayiye 
girmemesini, buralarda tanzim edici bir rol oynamasını gene açık süratle 
ifade etmişizdir. Bir çoklarının yaptığı gibi karma ekonomi veya karma iş 
şeklinde ifade de bulunmamışızdır. Devletin ticaret ve sanayide, vatandaşın 
rakibi olmaması lazımdır diye net olarak söylemişizdir. Bunları size hoş 
görünmek için yapmadık. Açıkca ifade ediyorum. Bu memleketin kay
naklarının dahi iyi kullanılması, bu memlekette insanların daha iyi bir 
yaşama seviyesine erişmesi için doğru bildiğimiz bu politikanın, açık ifa
desini kimseden çekinmeden, korkmadan yaptık ve inanıyorum ki, hal
kımızdan da bu manada rey aldık. Bizim 'kadar bu konuları açık ve seçik 
olarak söyleyen şimdiye kadar hiç bir iktidar gelmemiştir. 

Biz devletin, ticaret, sanayi, hizmetler sektöründe esas itibariyle 
tanzim edici bir rolü olmasını, ama fiilen teşebbüs etmemesi lazım gel
diğini çok açık, süratle ifade etmekle beraber, dedik ki, gelişmekte olan 
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az gelişmiş yörelerde teşebbüslere ilk kıvılcımı yakmak maksadıyla dev·· 
reye devlet de girse bunlar da ilk fırsatta millete devredilmelidir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin zaman içersinde gene millete pey
derpey devredileceğini açıkça ifade etmişizdir. Bunları söyleme'kte ki kas
tımız şu: 67 vilayetin 65'ini yedi, sekiz ay içersinde gezdim. Bir çok kim
senin görmediği yerlere kadar gittim. Bu memlekette devletin özellikle 
alt yapı sahasında o kadar çok yapacağı iş var ki, yollar, su, elektrik, 
sulama ihtiyacı gibi. Bütün bunlar varken devletin akıllıca iş yapamadığı, 
genellikle yanlış iş yaptığı ticaret ve sanayiye girmesi bir kaynak israfın
dan başka bir şey değildir. 

Biz devletin es~s rolünün vatandaşa genel hizmetler getirmesi oldu
ğunda fevkalade kararlıyız. Bu 'konuda da hiç bir çekinmemiz yoktur. 

Bugün işe başladığımız noktadaki tablodan hareket etmemiz lazim. 
Bu tablo nasıldır? ve buradan nerelere varmak istiyoruz?. Bir çok ko· 
nuları buna göre analiz etmek buna göre tenkit etmek buna göre tavsi
yelerde bulunmak lazım. 

1983 yılı tablosu hiç iyi değildir. Ama biz hiç bir zaman şöyle bir 
. ~ mirası aldık gibi meselelerle uğraşmıyoruz. Bir memlekette enflasyon 

iki sene, üç sene azaldıktan sonra tekrar artmaya başlarsa o tablo iyi de
.ğildir. Maalesef geçtiğimiz aylarda enflasyon yıllık temposu itibariyle 
yüzde 40'ın üzerine doğru gelmeye başlamıştır. Vaktiyle bu yüzde 20- 24 · 
civarına gelmişti. 

1983 yılı ihracatta başarılı bir yıl olmamıştır. Milli gelir artış hızın
da da yavaşlama gözükmüştür. Bu da ilerisi için hoş bir endikatör değil
dir. 

Milli gelir artışı netice itibariyle, memlekette gelirin artışı, insan
ların sıkıntılarının hafiflemesi, yaşama seviyelerinin yükselmesi gibi ko
nulara tesir eden bir husustur. Bunda da yavaşlama gözüküyor. Yaşama
daki bazı terimler değişiyor. Milli gelir, ihracat, enflasyon . yerini başka 
şeylere bırakıyor. Hayat pahalılığı diyoruz. Hayat pahalılığından sıkıntı 
çeken insanlar diyoruz. Filesini dolduramayan insanlar diyoruz. Aldığı 
ücretle tatmin olmayan insanlar diyoruz, işsizler ordusu diyoruz, Her 
gittiğimiz, geçtiğimiz yerlerde ceplerimize kağıtlar doluyor. Mektuplar 
doluyor. İş arayanlar var. Konut meselesi, ciddi mesele haline gelmiş, 
kiralar dayanılmaz ölçülere çıkmış, bunlar da var. 

Çiftçinin derdi var, esnafın derdi var. İşçinin derdi var. Memurun 
ve ·emeklinin derdi var. Ben bunlara orta direk diyorum. Orta direğin 
derdi var. Bir iktidar dertleri çözmekle mükelleftir. 
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Öyle önemli icraatlar yaptık ki, bu hızımıza bazı noktalar, yani bir 
uzun ayakları elleri gibi olan noktalar daha yetişememişlerdir. Ama on
lar yetişemiyor diye bu icraatımızı yavaşlatamayız. Bir kaç hafta sonra 
bir çokları öğreneceklerdir. 

ülkemizde bir de kambiyo meselemiz vardır. Yıllar yılı bu memle
kette bir kambiyo, rejiminin sıkıntısından, ızdırabından, işadamına, sana
yiciye, ithalatçıya, ihracatçıya yaptığı büyük tahribattan hepimiz bahse
djyoruz. Bir hamlede açılamayan iş çok önemli bir noktaya getiriliyor. 
Bundan çok hafif tarzda bahsediyoruz. 

Bu yıllardır hepinizin özlediği bir hadise idi. Eğer biz bu memle
kette uyguladığımız politikada başarılı olursak bir sene sonra daha bü
yük bir hamle yapar, Türk parası koruma mevzuatını tamamıyla kaldı
rabiliriz. 

Bu sistemin temelinde serbest rekabet yatar. Serbest rekabette, ser
best piyasa nizamı ve teşebbüsün gelişmesine en müsait ortamdır. 

Başka bir sistem, devlete sırtını dayayarak, bazı müteahhitlik fir
malarının çok özlediği gibi masraf artı kar esasına göre çalışan bir sa
nayi veya ticaret düşünülemez. Bunlar yanlış olur. Bunu süratle rekabet 
esasına getirdiğimiz zaman, o zaman sizin içinizden kabiliyetliler, bece
rikliler, bu memleketin kaynaklarını daha iy kullanarak halkımıza daha 
iyi ucuz mal ve hizmet vereceklerdir. Yolu da budur. Biz hem sizleri hem 
halkımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, sizler bu manada 
hizmet edenlersiniz. 

. . 
Serbest rekabet sistemine, serbest pazar ekonomisine geçtik mi? Ha-

yır, bir geçiş dönemindeyiz. Ama birçok pürüzlerimiz var. Sanayiyi yıllar 
yılı çok ciddi bir korumacılık anlayışı içinde geliştirdik. Ben bunu kar
şısında değilim. Ama devirler değişmiştir. Türkiye daha büyük bir ülke 
olmak mecburiyetindedir. Halkımıza daha fazla yük olamayız. Sanayii 
geliştirirken daha akılcı yolla kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 
de belli bir program dahilinde Türk sanayiini rekabete yavaş yavaş aç
mak zorundayız. O vakit sanayi daha sıhhatli gelişecektir. Bu demek de
ğildir ki, sanayii teşvik etmiyoruz, etmeye devam edeceğiz, ama daha 
akılcı yoldan götüreceğiz. Bunu götürürken de tüketiciye büyük önem 
vermek mecburiyeti vardır. 

İthalat rejiminde de çok köklü değişiklikler yapılmıştır. Tabii bazı 
hatalar olabilirdi. Ama biz bunu yayınlayalım dedik. Gerekirse bir ikinci 
berinde getireceğiz. Zannediyorum bir hafta on gün içersinde, belki de 
revizyonunu, üçüncü revizyonunu yaparız. Çünkü, meseleler böyle ortaya 
çıkar. İlk önce başlayacağız, ondan sonra bir takım düzeltmeleri bera-
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daha kısa zamanda ithalat rejimi ile ilgili bir takım düzenlemeler gele
cektir. 

Bizim yaptığımız bir takım yanlışlıklar var. Onlar düzeltilecektir. 
Belki bir üçüncüsü de yapılacaktır. Çünkü bu gibi konular karşılıklı bil
gi alış verişi ile son şekline girer. Sistem böyle çalışır. 

Hü'kümet olur olmaz banka sistemini de ele alarak köklü değişik
likler yaptık. Bu tedbirler alınmadan evvel bankalara mevduat girişi yıl
lık temposu yüzde 19' a düşmüştü. Enflasyonun yüzde 40 olduğu bir 
memlekette eğer mevduat artışı yüzde 19 -20'ye düşmüşse, bankaların 
kredi hacminde azalma var demektir. 

Şimdi aldığımız bilgilere göre, bu yüzde 50 civarına gelmiştir. Ama 
bunu söylemek için de erken, bir kaç ay geçmesi lazım, Hiç olmazsa kö
tüye giden bir tren değiştirilmiştir. 

Biz önümüzdeki dönemde, ticarete, sanayiye ve ihracata aynı önemi 
veriyoruz. Bir zamanlar bu memlekette ticaret ay.ıp sayılırdı. 24 Ocak'
tan bu tarafa ticari faaliyetlerin önemi anlaşılmıştır. Milletçe bu faaliyet
lere gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. 

İhracat Türkiyenin bir numaralı meselesidir. İhracatta başarılı ola-
-· mazsak, sıkıntıları çoğaltırız, halkımıza iyi bir geçim sahası sağlanması 

için de ihracat kapısının daha fazla açılması lazımdır. Bütün bu tedbir
lerin yanında bir şikayet konusu da büyük ihracatçı sermaye şirketleri 
·konusudur. Bu yeni bir konu değildir. 1970'lerin başında ortaya atılmış
tır. 

Biz ihracatın iyi bir organizasyon ve ihtisas işi olduğunu biliyoruz. 

Yıllar yılı tüketicimizin sırtından büyük sanayii, orta sanayii, Tür
kiye' de teşvik etmişsek ihracat meselesınde de büyük organizasyonları, 
dürüst organizasyonları, iyi organizasyonları teşvik etmek mecburiyetin
deyiz. 

Biz özellikle ithalatı devlet eliyle yapılan, sosyalist ülkeler dediğimiz 
ülkelerle probleme uğradığımız için bu sistemi getirmedik. Hayır, biz 
bu ülkelerle çok daha fazla hacimde ithrı]a~ ve ihracat yapmak istiyoruz. 
Türkiye'nin dövizi olduğu zaman bunlardan olan ithalatı tamamen kısı
yor, Türkiye'nin dövizi olmadığı zaman buralardan ithalat artıyor, ser
best dövize gidiyoruz. O zaman, bu ülkelere ihracat yapamaz hale geli
yoruz. Aslında bu ülkelerle, Türkiye'nin ihracat ve ithalatının bir iki mil
yar doları geçmesi lazım. Komşumuz Sovyet Rusya'nın 250 milyon nü
fusu var. Büyük bir pazardır. Getirdiğimiz bu yöntemlerle bu ülkelerle 
hem ithalat hem ihracat yapmak mümkün olacaktır. Bunun için gerekli 
teşvikleri uygulayacağız. Başka hiç bir ç~remiz yoktur. Yakın komşuları
mızla muhakkak daha fazla alış veriş etmek mecburiyetindeyiz. Bizim 
esas gayemiz budur. 
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Anadoliı' daki bir çok yerlerdeki ürünlerin bu söylediğimiz ülkelerdt 
pazarı vardır. Ama akıllı olursak bu pazarı geliştiririz. 

Pazarın geliştirilmesinden, çiftiçimiz, esnafımız, bir çok üretici bü
yük çapta istifade eder. 

Her geçiş döneminin kendine göre sıkıntıları vardır. Türkiye'nin beş 
yıl içinde geçiş dönemini en sağlam şekilde geçirip, demokratik nizamı 
sağJam temellere oturtması gerekmektedir. Bunun için herkesin bize 
yardımcı olması lazım. Bizim sorumluluğurnuz büyüktür. 

Bu memlekette demokratik nizamın yerine oturtulması herkesin 
menfaatindedir. Bunu böyle görmeyen kimse, bu memleketin düşmanıdır. 
Onun için herkesin bizlere yardımcı olması lazım, Tenkit ediniz, bundan 
hiç korkmayız. Çünkü· yapıcı tenkitten istifade ederiz, meselelerimize uy
gularız, değiştiririz düzeltiriz. 

Önümüzdeki beş senede bu memleketin iktisadi ve sosyal meseleleri 
düzgün şekilde götürülemezse, hiç bir meseleyi halledemeyiz. Bunun için 
herkesin fedakar olması lazım. Sadece kendi şahsı menfaatlerini değil, 
bu memleket.in genel menfaatlerini düşünmesi lazım. Bu meseleleri dü
:z;eltirsek, aç insan sayısı kalmaz. Hayat pahalılığını aşağıya çekersek, iş
sizliği yavaş yavaş azaltırsak, bu işler doğru yola girmiş olur. Ondan sonra 
da bu memlekette bir çok problemler daha rahat çözülür. Düşündükleri
miz olmazsa hiç bir şeyin kolay çözüleceğini tahmin etmiyorum. O za
man, hastalığın tekrar nüksetmesi ihtimali vardır. Yeni bir dönemde es
kiye dönüş yok. Biz ileriye bakmak mecburiyetindeyiz. Türkiye artı).<, 12 
Eylül öncesi durumlara gelemez. Biz cesaretle geriye dönüşün olmaya
cağını, söylüyoruz. Türkiyenin beş sene sonra eriştiği düzeyi, yeni se
çimlerin başlangıcında bugünden hayal etmek dahi kabil olmayacaktır. 
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ANKA AJANSININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

16 Ocak 1984 

Soru : - İleriki bir tarihte ABD'nin uygulayacağı bir arn:borga söz 
konusu olduğu takdirde, bu ülkenin Türkiye' de bulunan askeri üstlerinin 
kapatılmasından yana bir tavır alır mısını~? · 

Cevap : - Sorunuzda «Türkiye' de bulunan ABD'ye ait askeri üsler>> 
ifadesi yer almaktadır. Evvela şunu belirteyim: Ülkemizde ABD'ye ait 
askeri üsler yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bulunan bazı tesisler 
de NATO çerçevesinde ortak savunmaya katılması için 1980 tarihli Savun
ma vıe Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ABD'ye yetki verilmiş
tir. Sorunuzun cevabına gelince, Türk-Amerikan savunma işbirliği, NATO 
ittifakı çerçevesindeki güvenlik ihtiyaçları dahil olmak üzere, iki ülkenin 

... karşılıklı menfaatlerinin icaplarına uygun bir şekilde tanzim edilmiştir ve 
bu icaplara gör~ yürütülmektedir. Karşılıklılık esasının haleldar edilmesi 
·durumunda gereği ne ise, o yapılır. 

Soru : - Türkiye'nin Ortadoğu' da rolü ne o.imalıdır? 

Cevap: - Kendine özgü coğrafi konumu ve müşterek kültür bağ· 
lan, Türkiye'yi Ortadoğu'nun ayrılmaz bir parçası yapmaktadır. Bu du
rumda Ortadoğu' da herhangi bir rol oynamaktan kaçınmamız mümkün 
değildir. Bu rolün kapsamını bir yandan genel dış politika tercihlerimiz, 
diğer yandan da bölgedeki gelişmelerin seyir tarzı 'tayin edecektir. Mevcut 
şartlarda yapmamız gereken Ortadoğu' da istikrarın tesisine katkıda bulun
maktır. 

Soru : - Türkiye'nin Lübnan' daki Çok uluslu Barış Gücü'nde gö
revli ABD birliklerine «Sınırlı kolaylıklar» sağlamak amacıyla İncirlik 
Hava Üssü'nün kullanılmasını ve bu güce asker verme olasılığını nasıl 
karşılarsınız? 

Cevap: - Anlaşma, insani gayeler için kullanılmak üzere ilaç, per
sonel gibi bazı taşıma kolaylığı sağlamaya yöneliktir. Söz konusu anlaşma
nın kapsamına silah '\-ıe benzeri malzemeler girmemektedir. Bu çerçeve 
içinde biz, sınırlı kolaylıkları bir süre tanımak ve işleyiş tarzını görmek 
istiyoruz. Anlaşmanın belirli bir yürürlük süresi bulunmamaktadır ve Tür-
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kiye, uygulama durumuna göre, anlaşma süresini belirleyebilir veya dur
durabilir. 

Soru : - ABD ile İsrail arasında imzalanan stratejik işbirliğı anlaş
masını Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - İsrail'in saldırgan politikası ve uzlaşmaz tutumunu Orta
doğu' dasüregelen gerginliğin başlıca amili olarak görmekteyiz. Dolayısıy
la ilke olarak, İsrail'in bu politikasını desteklenilmesinden kaçınılması 
gerektiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede, ABD ile İsrail arasında tiilen va
rılan stratejik işbirliği mutabakatını olumlu karşılamaktayız. 
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ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET SIRASINDA 
YAPILAN KONUŞMA VE BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Ocak 1984 

Ziyareti iade maksadıyla geldim. Tabii bu önümüzdeki devre, her
halde epey hareketli bir devre olacak. Seçime de yaklaşıyoruz. Biz ko
nuşacağız siz yazacaksınız, böyle devam edecek, halk da 'öğrenecek bunu. 

Hükümetimiz elinden geldiği kadar gazetelerle iyi bir ilişki kurmak 
arzusu içindedir. Sizin daha iyi vazife yapabilmeniz için, biz her türlü ko
laylığı, tabii imkanlar içinde olan kolaylığı göstermeye de gayret edeceğiz. 
Milletimiz sabahleyin gazeteyi açıyor «bakalım ne dedi» diyor. Bu haberle
rfo doğru, iyi, daha doğrusu güvenli olabilmesi için sizin de rahat, çalış· 
manız endişe içinde çalışmamanız lazım. Buna da ilgili yerlerin yardım-

.·· cı olması lazım. Kamu hizmeti demek lazım. 

Soru : - \Yapılan· son zamlar yerel seçimlerde sizin alacağınız oyları 
etkiler mi? 

Cevap : - Bizler, zamlar konusu açıldığı zaman şunu söyleriz: bir 
. grup zam var ki hükümetin kontrolündedir. Yani bunları biz ilan etmeye 
mecburuz. Bazı sektörlerde sübvansiyon yapılır. Mesela elektrikte, ali 
münyumda ilan etmeye mecburuz. Kömür, aynı şekilde yine devletin süb
vansiyonu altındadır. O da yapıldığı zaman ilana mecburdur. Bakanlar 
Kurulu karar verir. Diğer konular bunun dışındadır. Yani Bakanlar Kum
lu'nun aslında yetkisinde değildir. Her kamu iktisadi teşebbüsünün her
hangi bir özel sektörden farkı yoktur. 

Maalesef kamu iktisadi teşebbüslerimiz alışkanlıkla hükümetten, ha
kandan işaret beklerler. Halbuki kararnamede sarih, serbestçe fiyat
larını tesbit ederler. Fakat nedense bu kolay kolay tatbik edilemiyor. Ta
bii bir taraftan, rekabeti olan mallar var. Demir-çelik'i sadece karabük 
yapmıyor, özel sektör de yapıyor. Kağıdı sadece SEKA yapmıyor özel sek
tör de yapıyor. Sümerbank'ın piyasada çok sayıda rakibi bulunuyor. 
Bunların piyasaya uymaya mecburiyeti var, uymadıkları takdirde, aşın 
haksız kazançlar meydana gelir. Yani, oradan alabilenler, haksız birta
kım kazançlar sağlar, şimdiye kadar da uymamışlar. Bu böyle devam eder
se fark iyice açılacak. Ben kendilerine «serbestsiniz, ama yaparken, hiç 
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olmazsa insaflı olun, aşırı bir şeye gitmeyin, ufak tefek farkı o şekilde 
azaltmaya çalışın» demiştim. 

Bunu epey evvel söyledik, onun için son zamları bizler tayin etme· 
dik. Sadece halka kolaylık yapılsın, fazla aşırı gidilmesin diye söyl~dik. 
Onun hesabı kitabı da olması lazım. Çünkü rekabet ettikleri müess~sele
rin fiyat durumları ile yakınlığımız .. ic~p eder, yapılan zamlar benim bil· 
diğim kadar, bilgim dahilinde olan yüksek rakamlar değildir. 

.. \ 

Soru ·: · -' Doların serbest piyasada artışını nasıl yorumluyorsunuz? 

Cevap: - Bizim paramız tanı konvertibilite değil. Konvertibilite 
Q-lrnadığından .Yüzde .4- 5 fark normaldir. Yani bir karaborsa değeri ola
c.aktır. Bazı ihtiyaçları var, onları normal ithalat yoluyla karşılamak 
ı;nümküD: olmuyor.bu nedenle de kaçak yollarla karşılanıyorlar. Ne kadar 
mani olsanız bu kaÇaklar, şöyle veya böyle devam eder. Ama hem ithala
tın tam libere edilmesi, hem de paranın serbest bırakılması, konvertibl 
-bir hale gelmesi, bu farkı hemen hemen sıfıra indirir. Fakat bizde budu
rum yok şu ·anda. Biz bu arada büyük bir hamle yaptık. Bu hamleyi yap
tığımız zaman tabii faizler, mevduatlar ve krediler ve diğer şeylerde de
ğişik sistem, birdenbire bir şok tesiri yaptı. 

1 

Dolar ilk başta karaborsa ile çok yakın oldu. Ani düşmesi, tekrar 
çıkması büyük bir hadisedir. Tekrar yukarıya doğru çıkacak. Biraz fazla 
çıktı, yüzde 9 civarında fark var. Bunun sebebi de bankalarımızın sis.; 
teme birde~. intibak edemeyişleridir. Ellerinde döviz varken, muameleleri 
nasıl yapacaklarını bilemediler. İlle bakan söyleyecek onlar yapacaklar. 
İdare böyle değildir. Bankalarımızda da aynı sistemi var. Merkez Bankası 
talimat verecek, «şöyle hareket etmeniz lazım» onlar da, ona göre hareket 
edecek. Halbuki biz diyoruz ki serbestsiniz. Şu pencere aralığında istediği
niz yerde durun. Tabii bir müddet sonra öğrendiler. Tabii duruyorlar . .:pik
kat ederseniz gazetelerde yeri var. Ama bunu öğreninceye kadar karabor
sa talep artmasi ters bir tesir yapt~. Bir müddet sonra da yavaşlar, bu bir 
alışma meselesi. 

Çünkü hemen hemen her şeyin fonla veya bir kolaylıkla yada tahsis· 
Ii olarak bakanlık kontrolunda, ithal imkanı vardır. İthal imkanı olduğuna 
göre, piyasa bir yerde stabilize olacaktır. Arada yüzde 3 -4 fark olabilir 
ona bir şey -diyemem; ama genelde bu fark azalacak. Bir ara yüzde 20-25'e 

·çıkmıştı, şimdi yüzde 9 civarında. Enflasyon hızının biraz. aşağıya inme
sinin müsbet tesiri olacaktıı-:. . . ' 

'Bir de doların dış piyasada .son günlerde yükselmesi var. O, bir 
nevi doların fiyatına tesir eden hadise. İlerki değeri ne olacaktır? «Ben 
şimdi alırı:vı,. _ilerde bu artacaktır.» hesabı var. Dolar, Amerikan faiz had-
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!erinin çok yüksek olmasından dolayı aşın bir derece yükseliyor. Hatta 
dışarda bu işi çok iyi bilenler dahi şaşırıyor. Benim tahminin seçimlere 
doğru yaklaştıkça belki iner. Bu kadar fazla yükselmemesi lazım, faiz 
hadlerinde biraz oynama doları tekrar yavaşlatır. Mark'la münasebeti şu 
anda 2.84 zannediyorum. Epey açık vardır. Ame-rikaiı aÇı'k.fa~ı büyüktür. 
İthalat ihracat açığında da, zannediyorum önümüzdeki aylarda değişiklik 
görülür. 

Soru ·: - Yunanistan'a dostluk elimizi uzatıyoruz, demiştiniz. Yu
nanistan'ın bu koriudaki tutumunu nasıl yorumluyorsunuz? 

Cevap : - Bi=? Yunanistan'a dostluk :elimize uzatırız. Bana Aineri
kalı senatörler de aynı suali yönettiler. Aslında bizim y~ptığımız hareket 
doğrudur. Onların «efendim dostluk elini uzatıyor ama elini vermiy0r, 
haklarımızı tanıma şartiyle» diye bir ibaresi var. Biz de aynen şunu s0yle
dik, dedik ki «hu konular, münakaşalı konulardır. Bu münakaşalara de
vam etmek ·sadece kırgınlıkları artınyor4 Eğer ilerde meselelere çözüm tar
zı alıyorsak, bir bu meseleleri bırakalım, baŞka meseleleri konuşalım, in
sanlar kavga ettikleri meseleleri konuşurlarsa pek bir noktaya gelemezler. 
İlk önce kavga etmediğimiz, anlaşabileceğimiz meseleleri konuşalım, o 

.- arada belki, bazı şartlar oluşur, öbür meselelerin de yavaş yavaş çözüm
lenmesi için ipliğin- ucunu bulabiliriz, herhalde bunu da yavaş yavaş çö

-zeriz» söylediğimiz budur, dostluk elini elini uzatmamızın. hikayesi de· Ö.Ut. 

Yunanistan Başbakanını çok enterasan bir adam olarak tarif ediyor
lar. Biz görmedik, biraz şova meraklı galiba. 

Aslında Türkiye ile Yunanistan 30 küsur senedir hep ihtilaf içind~. 
Bu ihtilafın iki tarafa da faydası yok, bunu gayet iyi bilmemiz lazım. 

En büyük mücadeleden çıkti.ktan sonra, Atatürk · ile Venizelos iyi 
ilişkiler içinde olmuşlar. Atatürk bu meselenin böyle gitmeyeceğini göre
rek, dostluk elini uzatmış. Kıbrıs konusuna gelinceye kadar Yunanlılarla 
önemli bir şey olmamış. Bundan sonra da biraz. O anlayışa gelelim demek 
istedik. Bakalım zaman gösterir, ne olacak? · · · · - --
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TÖRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİGİ BAŞKANINI 
ZİYARET SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

17 Ocak 1984 

Ziraat Odaları Birliğine geldiğim gün kar yağıyor, bu hayra alamet,. , 
fakir - fukara odun kömür derken kışın büyük bir bölümünü, birbuçuk 
ayını m-asraf etmeden geçirdik, ama kar da lazımdı. Mahsülün üstünü ör
~ülmesi lazım. Hayırlı olsun, bereketli olsun, Allah yaptığı işi iyi bilir. 

Çiftçiler, orta direğin en önemli elemanlarındandır. Bizim için çift-
çilerin ve esnafların ayrı bir önemi var. Odaların, birliklerin siyasetle 
bir ilgisi yok. Ama üyelerinin ilgisi var. Herkes rey kullanıyor. Siyaset ko-· 
nusunda en akıllı en kurnaz olanların çiftçiler olduğunu gördüm. Bütün 
dünyada da bu böyle, yani, çiftçiler hiç belli etmeden bütün isteklerini• 
ayarlıyorlar. 

Ülkemizde, zirai istihsali mutlaka arttırmak lazım. Biz de, hükümet: 
olarak bu yolda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

Geçtiğimiz hafta pamukçularla birlikte, ayçiçekçilerin de yüzü güldü .. 
Bu alanlarda biraz da iade yapacağız Birlikler bu yıl pek fazla alım ya
pamadı. Ama, önümüzdeki yıl pamukta üretim artışı olacağını sanıyoruz .. 
Önümüzdeki yıl diğer ülkelerin pamuk istihsali fazla olmasa bizim ürii-
nümüz de değerlenir diye düşünüyoruz. 

Buğdayda ekim iyiydi. Yağışlar da iyi olursa daha iyi olacak. Bu yıf 
buğday, iyi para edecek zannediyorum. Buğday ticareti gelişiyor. İhra
catta iyi organize olursak bu ticaretten payımızı daha iyi alırız. Bundan da 
çiftçilerimiz istifade eder. Çiftçiler, ihracatın önemini gayet iyi anlamış: 
durumda. 

Kurulmuş yaş sebze - meyve şirketleri, merkezi pazarlama şirketleri 
var. Bunlara biraz ağırlık vermemizle, doğrudan doğruya üretici ile ilgili 
topluluklar haline geleceklerdir. Biz gerekli kolaylıkları, büyük ihracat 
şirketlerine olduğu gibi onlara da göstereceğiz. 

Fon konusundaki şikayetleri biliyorum. Bu alanda epey koruma yap
tık. Aynca fon da artırılabilir. Hayvansal girdiler için hepsi, sıfır gümrük-
le getirilebilecek. Hayvancılığa başka teşvik tedbirleri de getireceğiz. 
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Hayvancılıkta daha ileri adımlar atılabilir. Ancak fiyatlar suni ola
rak yükselirse tüketici alamaz. Bu sistem dengeli çalışmak zorunda. İca· 
hında bazı ufak kalemlerde sübvansiyon yapacağız. Biz bir program dü-
şünüyoruz. İlkokul çocuklarına bu programla süt içirmeyi ve hamile ka-
dınlara bedava süt dağıtılmasını planladık. 

Aynca, örneğin bu sene kuru üzüm ve fındıkta üretim fazlası vardı .. 
Çocuklara biraz kuru üzüm ile fındık verelim dedik. Önemli bir gıda ve 
enerji sağlar. O hazırlığı, arkadaşlar yapıyorlar. Hem çocuklara yararh 
olur, hem de elimizde kalıp da fiyatını düşmesine engel olmuş oluruz. 

Ziraat Bankası .kredilerinin yeterli olmadığını biliyoruz. İş zamanın-
da yapılmalı, para, alacak zamanında ödenmeli, kafi hedi verilmelidir. 
Çiftçinin büyük bir kısmını bankadan aldığı krediler yeterli değildir. Bu
nun için dışarıdan borç alır. Daha çok faiz öder. Banka size yeterli kredi 
verse böyle olmaz. Bu durumlara girmezsiniz. Bütün bunları tetkik ettir,. 
3 -4 ay sonra peticelerini göreceğiz. 
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T.B.M.M.'DE MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE 
MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ 

HAKKINDAKİ KANUN'UN GÖRÜŞÜLMESİ 
SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

17 Ocak 1984 

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri; 

Konuşulan konunun Anayasaya aykırı olup olmadığı, netice itiba
riyle gene Anayasaya göre siyasi partilerimiz veya yetkililer Anayasa Mah
kemesine gittiği zaman anlaşılır. Onun için biz Anayasaya aykın olduğu 
kanaatinde değiliz. 

Hatırlarsınız, hepimizi buraya getiren bir Milletvekili Seçimi Kanu
nu var. Bu Milietvekili Seçim Kanunu, memlekette koalisyon idarelerinin 
zorlukları görüldüğü için tam bir ekseriyet sistemine gitmemek; fakat 
nispi temsilin getirdiği sıkıntıları da bertaraf etmek üzere hazırlandı. Ne
ler yapıldı? Bir kere büyük iller ufak bölgelere ayrldı. Mesela İstanbul' da 
40'tan fazla milletvekili vardı, bu altı bölgeye ayrıldı. Ankara aynı şekilde, 
İzmir aynı şekilde; daha birtakım şehirlerimiz muhtelif bölgelere ayrıl
dı. Hiçbir zaman yeniden daha fazla bir milletv·ekili sayısı kabul edilmedi. 
Hatta, benim bildiğim kadarıyla vaktiyle Konsey' de bu müzakereler yapıl
dığı zaman, bu yedi sayısı üzerinde de durulmuş, acaba yedi sayısını daha 
aşağıya indirir miyiz? Yani, dört ve üçe bölme; bu da mümkündür. 

İkincisi; bir yüzde lO'luk genel baraj getirildi. Yani yüzde 10 umu
mi rey alamayan bir parti bütün Türkiye' de milletvekili çıkarsa daha o oy
lar iptal ediliyor. Şimdi bu da Anayasaya aykın değil. Milletvekili çıkarmış 
olsa dahi, yüzde dokuz oy aldığı takdirde çıkardığı bütün mHletvekilleri 
iptal ediliyor, onun yerine usullere göre diğerleri milletvekili oluyor. 

Üçüncüsü; bir il barajı veya çevre barajı konuldu. Bakınız çevre 
barajı nasıl: Üç milletvekili çıkacak olan bir yerde, hepimiz de gördük, 
bir parti 35 bin rey aldı, bir parti 36 bin rey aldı, bir parti de 37 bin rey 
.aldı. Neticede üçünü birden 37 bin rey alan parti çıkardı. Acaba, şimdi 

35 bin, 36 bin reyler heba olmadı mı? 

Şimdi, bakınız şu getirilen sistemi, bu demin anlattığım misale tat
bik edelim. 35 bin, 36 bin ve 37 bin reyi topladığımız zaman 105 bin civa
rında bir rey eder. Bunu bütün geçerli oy olduğunu farzedelim. Bunun 
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onda biri takriben 11 bin oydur; 11 bini hepsinden düşünüz, 35, 36 ve 37 
binden düşünüz; ondan sonra buradaki usulü tatbik edini üç parti de 
birer tane milletvekilliği çıkarır; her biri ayrı ayrı, üç sıfır olmaz. 

Şimdi; acaba bu getirdiğimiz sistem mi adil yoksa mevcut sistem mi 
daha adil? Eğer adaleti illa nispi temsille ölçüyorsanız, o takdirde bu mi
salde bizim getirdiğimiz sistem daha adil. 

Aslında yüzde onluk baraj konusunu, bakınız şurada Milletvekili Se
çim Kanununu esasını getirirdik ve il genel meclisine tatbik ederdik. U 
genel meclisinde üye sayıları fazla değil; 2, 3, 4, 5. Birçok yerlerde böyle. 
Eğer onu tatbik etmjş olsaydık, o ,, akit il barajları da çevre barajları da 
tatbik edilirdi, o daha iyi olmazdı, şu söylediğim misalde az rey alan bir
çok partilerin aleyhine olurdu. 

Belediye meclisine gelince; belediye meclisinde 50'ye kadar giden üye 
sayıları var. Yüzde 10 barajınız bir şey ifade etmiyor. Yani, nispi temsi! 
şeklinde çalışmaya başlıyor, çünkü çevre barajı bizim Milletvekilliği Ka
nunundaki baraj, o 50 tane belediye meclisi üyesi olan ilde, ki birçokları 
buna yakın olacaktır, yüzde 2, yüzde 3 gibi rakamlara düşüyor; bu müm

-~ün değil. Nasıl ki, ilk Milletvekili Seçimi Kanununda yüzde 10 barajı 
· geçemeyen partiler milletvekili çıkaramıyorlarsa ... 

Bizim burada getirdiğimiz sistem gayet basit. Diyoruz ki, yüzde 10 
geçerli oy sadece yüzde lO'u geçemeyen partiden çıkmasın, hepsinden çık
sın. Eğer bir adalet varsa, hepsinden çıkaralım bunu, ondan sonra geri 
kalanı taksim edelim. Bu daha makul değil mi? 

Ama, şunu söyleyebilirsiniz. «Yüzde 10 baraj yüksek, bu yüzde 10 
barajı biraz aşağı indirelim» diyebilirsiniz; ama sistem yanlış değildir. 
Sistem, makul bir sistemdir ve bizim milletvekilliği, seçim. sisteminden da
ha makul bir sistemdir, eğer nispi temsile bakmamız icap ederse. 

Geçerli oylar aynı şekilde milletvekilliği seçim sisteminde de geçersiz 
sayılıyor. 

Burada da aynı kaideyi koymuşuz efendim; yani geçerli oyun yüzde 
lO'u herkesten düşüyor, sadece bir partiden düşmüyor, herkeste eşitlik il
kesi orada var. 

Yoksa bakınız, eşitlik ilkesi deyince şunu anlamamız mümkün değil 
ki: Bizim partimizin çıkardığı milletvekilliği, bir milletvekilliğine düşen 
oy sayısı, zannediyorum şu kadar bin idi; Milliyetçi Demokrasi Partisinin 
.l milletvekilliği daha yüksek oya mal oldu. Zannediyorum, Halkçı Parti 
arada bir yerde kaldı. Şimdi burada da eşitlik ilkesi mi arıyorsunuz? Se
çim sistemi bunu getiriyor. 
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Bu gerekçeler makuldür. Biz mümkün olduğu kadar, sistemin ne 
·ekseriyet sistemi olmasına, ne de nispi temsil olmasına gitmedik. Bugün 
eğer deseydik ki, «Şu sistem ekseriyet sistemidir», bu da Anayasaya ay
kırı olmazdı. Getirdiğimiz sistem, ekseriyet sistemiyle nispi temsil ara
·sında bir sistemdir ve maalesef belediye meclisi üyeliklerini, aynen mil
letvekilliği seçiminde olduğu gibi illeri bölgelere ayırabilseydik belki mil
letvekilliği seçim sistemini getirirdik; o daha yanlış olurdu. O ufak parti
lerin, az rey alan partilerin daha fazla aleyhine olurdu. 

Zannediyorum meselenin Anayasa ile bir alakası yoktur. Biz mese
leyi tabii hukuk açısından görüyoruz. İnanıyorum ki, bir evvel kabul et
tiğimiz madde ile buradaki diğer siyasi partilere yanaştık. Bu yanaşmayı 
·da büyük bir zevkle yaptık. Burada da görüşümüz budur efendim. 

Bir konuyu açıklığa kavuşturmak lazım. Zannediyorum biz Hükü
meti kurduğumuz zaman, bakanlıkların teşkilatını reorganize ettik, kanun 
kuvvetinde kararnameleri çıkardık ve yaptığımız iş budur; bunu anlat
tık. Yoksa «kanun 'kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini biz aldık» de
medik. Elimizde hazır yetki vardı, hatta rica etik; bu yetkiyi, o zaman 
Konsey mevcuttu, Konsey bir 6 ay daha uzattı; bize daha fazla imkan ve
rebilmek bakımından. 

Yaptığımız iş, «bir evvelki Hükümet yapamadı, biz yaptık» bunu da 
'Söylemedik. Sadece ifade ettiğimiz konu, biz bakanlık sayısını aşağıya in
dirdik, bunu da hiç çekinmeden yaptık. Arkadaşlarımızı veya partimizi 
bu bakımdan düşünmedik; memleketin işini düşündük, memleketin işini 
daha iyi yapmak için yeni bir organizasyona gittik. Bu organizasyonu ya
parken de mevcut yetkiden istifade ettik. Hiçbir zaman da «bizden evvelki 
Hükümet bu işi yapamadı, biz yaptık» demedik. Yalnız, söylediğim bir 
·şey vardır, onu da ifade edeyim. «Bu gibi konuların daha işin başlangı

·cında yapılacağını» söyledim. Biz de eğer Hükümete oturur, bakanlarımızı 
tayin eder, üç ay sonra bunu yapalım deseydik, biz de yapamazdık. Bu 
·da eşyanın tabiatından dolayı böyledir. Sadece bunu ifade etim. Hatta 
dedim ki, 12 Eylül Hükümeti ilk kurulduğu zaman onlar da bakanlık sa
yısını azaltmayı düşünüyorlardı, başta yapmadıkları için sonradan yapma
ları mümkün olmadı. Zannediyorum bu bir açıklığa kavuşmuştur. 

Şimdi, bu maddeye gelince, evet yetki kanununu Danışma Meclisin
·de müzakerelerinin yapıldığı sırada Hükümet adına konuşmaları ben yap
tım. Esas gayemiz, kanuna baktığımız zaman, benim söylediklerimden zi
yade, kanununun lafzı önemlidir. 

Sebebi de şudur : Burada söylenen şekil; kamu hizmetlerinin düzen-
1i, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için ka-
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mu kurum ve kuruluşları denmiştir. Mahalll idareler de kamu kurum ve 
kuruluşlarıdır; evet mahalll idareler de kamu kurum ve kuruluşlardır. 

Biz şunu da ifade ,ettik, burada herhangi bir şekilde aksini söylemi
yorum. O tarihte bu yetki elimizde olduğu halde, mahalli ıdareleri dü
zenlemeyi bu yetki ile düşünmedik, bu doğrudur; ama bu yetki vardır, 
mahalll idareleri düzenlemeyi de düşünmüyoruz. Sadece acil bir durum 
ortaya çıkmıştır. Acil bir durum ortaya çıktığı için belediyeler, bilhassa 
büyük şehir belediyelerinin hukuki durumlarının tespit edilmesi lazımdır. 
Bu tespit seçim~en evvel yapılacaktır. 

İkincisi, kanun kuvvetinde kararnamenin kanundan farkı yoktur, 
Yani o kararname, öbürü kanundur diyemezsiniz. O kamın kuvvetinde ka
rarname yine bu Yüce Meclise gelir, aynen diğer kanunlar gibi, komis
yonlardan ve Meclisin Umumi Heyetinden geçer ve kanunlaşır; ama bu 
meselede kanun kuvvetinde kararname kullanma meselesi, elimizde bir 
yetki var, bu yetkiye göre süratle meseleyi halledelim, tabiatıyla birta
kım düşünceler yapılacaktır, kolay değil; İstanbul' da 15 tane, İzmir' de 3 
tane, Ankara'da 6 veya 7 tane belediye vardır. Bütün bunların durumları 
te~pit edilecek ve bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışmanın sonunda ha
zırlanan kanun kuvvetinde kararname yürürlüğe konacaktır. Ondan son-

.· ra da, tabiatıyla otomatikman yürürlüğe konur konmaz bu Meclise gele
. ~ektir ve Mecliste de yeni Yüce Heyet tarafından müzakere edilecektir, on

dan sonra fiilen kanunlaşması olacaktır. 

Bizim kanatimiz bu, bunu yapacak yetkimiz var. Bir evvelki Hü
kümet zamanında bu yetkiyi kullanmayı düşünmedik mahalli idarelerin 
tanzimini düşünmedik. Zaten mahalli idarelerin tanzimini de yapmıyoruz. 
Özel bir durum meydana gelmiştir. Bu özel durumda şu büyük şehir be
lediyelerinin durumunu ortaya çıkarmak mecburiyeti vardır. Bunu da se
çim sisteminin, yani getirilen seçimin bir neticesi ~larak kabul etmek la
zım. 
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TERCÜMAN GAZETESİNİN MAHALLİ SEÇİMLERLE İLGİLİ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

19 Ocak 1984 

Soru : - Mahalli seçimlere hazır mısınız? 

Cevap: - Mahalli seçimlere hazırız. Neden hazır olmayalım? Ma
halli Seçim Kanunu'na Meclis' e biz getirdik. Eğer kendimize güvenmesey
dik, eğer hazır olmasaydık, bunu yapar mıydıkı? Biran önce seçim isti
yoruz. Ayrıca Türkiye'nin de mahalli seçimlerin biran önce yapılmasına 
ihtiyacı olduğunu görüyorum. 

Soru : - Gübre zammı geniş kesimi etkiledi. Ayrıca başka zam-:
lar da yaptınız, seçime 68 gün kala, gördüğünüz hava nediI'ı? Bu zamlar, 
seçmenin tavrını hangi ölçüde etkileyecektir? 

Cevap: - Ben seçim öncesinde şunu söyledim: Doğru olan neyse 
onu yapacağım. Bunu öyleye söyleye de oy aldım. Bunu söyleye söyleye 
iktidar oldum. Yanlışlıkların faturasını millet ödüyor. Bu bakımdan yan
lış iş yapıp faturayı millete ödetemem. İktidar olduğumuz günden bu ya
na doğru olan neyse onu yaptık, bundan sonra da doğru olanı yapmaya 
devam edeceğiz. 

Soru : - TBMM' de muhalefeti oluşturan partiler ile Meclis dışında 
kalan partiler, 6 Kasım seçimlerinde olduğu gibi mahalli seçimler de de 
radyo ve televizyonda görüş bildirme, açık oturumlara çıkma arzusunda
lar. Böyle bir imkan bulunabilir mi? 

Cevap : - Biz ona karar veremeyiz. TRT karar verir Geçmişte 

günün şartları içinde TRT böyle bir şeye karar verdi. Tabii Kanun ne der, 
TRT ne düşünür, bunlar da sözkonusu. Yani benim takdirim içinde bir 
husus değil. 

Soru: - Böyle bir imkanın verilmesi halinde düzenlenecek bir açık 
oturuma katılır mısınız? 

Cevap : - Biz avantajlıyız, böyle konulara biz hayır demeyiz. 

Soru : - Böyle 'bir durumda, partinizi kim terrısil eder? 

Cevap : - Ben kendim çıkarım. Parti baŞkanları konuşur böyle 
zamanlarda ben liderler çıksın derim, ama söylüyorum, benim takdirim-
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de bir konu değil. Tabii 6 kişi ile açık oturum çok zor. bilmiyorum TRT 
ne yapar? 

Soru : ~ Peki basın toplantısı düşünülemez mi? 

Cevap : - Olabilir. Ama genel seçim öncesindeki katla~ canlı geç
mez. Genel seçimin çok başka havası vardı. Mahalli seçimde ne k0nuşu
lacak? Her ilin ayrı problemi var. Genel seçim ise öyle değil ki. 

Soru: - Mahalli seçimlerden Partiniz nasıl bir sonuçla çıkar. Be-
lediye başkanlıklarından kaçını alırsınrn? 

Cevap : - Eks.eriyeti alırız 

Soru : - Rakam konusunda bir tahmin yapabilir ·misiniz? 

Cevap : - Onu söylemem 1573 belediye başkanlığı var. Ama çoğun
luk bize oy verir. 

Soru : - Mahalli seçimlere katılacak diğer beş partiden hangisini 
rakip olarak görüyorsunuz? 

Cevap: - Ben onu düşünmüyorum, gayemiz nedir? Memlekete 
· doğru hizmet vermek. Milletin sıkıntısına çare bulmak. Ayrıca Anka-

. ra' daki mekanizmanın, yani hükümet mekanizmasının mahalli idarelerle 
~henk içinde ça1ışmasını faydasına inanırım. Koordinasyon içinde olma· 
sında yarar var. Türk halkını bu bilinçte olduğunu görüyorum. Halk 
bjzden memnun. İnşallah daha iyi hizmet imkanına kavuşuruz. Mer
kez ve mahalli idareler koordineli bir çalışma içine girince, güçlükleri da
.ha kısa bir zamanda aşacağız. 

Soru : - Bir de şirketler konusu var, İktidara gelmezden önce yap
tığınız konuşmalarda şirket kurtarma operasyonlarına karşı olduğunu 
söylemiştiniz. Bugün bu görüşünüzde bir değişişlik oldu mu? 

Cevap : - Genelde şirket kurtarma işlerinin karşısındayım. Bu
nun yerine herkesin durumunun iyileşmesini isterim. Son çıkardığımız 
tedbirlerde buna ait ışıklar vardır. Açık söyleyeyim. Peşin hükümlü de
ğilim, ama genelde devlet kesesinden şirket kurtarılmasından yana deği· 
lim. 
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İSTANBUL ÜMRANİYE, KARTAL İLÇE TEŞKİLATLARINDA 

YAPILAN KONUŞMALAR 

20 Ocak 1984 

Biz Mecliste program ile birlikte ilk defa icraatından da bahseden 
parti olduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki iktidar olduğumuz bir ay
lık sürede bizden önceki hükümetlerin yapamadığı pekçok ve zor işleri 
başardık. Çalışmalarımızda parti olarak halktan gördüğümüz destek ve 
güvenden cesaret aldık. İktidar Partisi olarak kısa sürede yaptığımız 
icraati genişleterek sürdüreceğiz. Biz iktidar olduğumuzda önceden tes
bit ettiğimiz çarpıklıkları giderme yolunu seçtik. İşin başında bütün ba
kanlıkları reorgenize ettik. Bu olay yıllardan beri gerçekleştirilemiyordu. 
Ama bizler milletvekillerimize daha fazla bakanlık verme sevdası içine 
girmedik ve bunu başardık. Mesela köylümüzün işine bakan Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı'nı birleştirdik. Böylece köylümüzün işi tek bakan
lıkta görülür hale geldi. Bunun gibi işçimizin de iki bakanlığı vardı, biz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarını da birleştirerek işçimize de 
aynı avantajı sağladık. 

Biz kısa süre içinde çiftçi ve esnafın sorunlarına da önemli ölçüde 
eğildik. Esnafın defter tutma işlemlerine yapılan olumlu ' değişikliklerJe 
kolaylık getirdik. 

Vatandaşların günlük işlerini kolaylaştırmak için de çalışmalamm
za devam ediyoruz. 

İstanbul'da son kararlardan sonra bir tek belediye var. O da merkezi 
belediye, ancak bu sistemde vatandaşın işini görme zorlaşıyor. Ne var ki 
eskiden de çok belediye vardı. Bu da haliyle sakınca doğuruyordu. Biz 
buna çözüm getirdik, buna göre şehir içindeki tüm ilçeler belediye haline 
getiriliyor. Bu belediyeler ise merkezdeki büyük belediye başkanlığına 
bağlı olacak, bu türde vatandaş dört seçim yapacak. Kendi ilçe belediye 
başkanını seçecek, belediye meclisini seçecek ve merkez belediye başkanı
nı seçecektir. Her ilçe belediyesinin yüzde 20'si büyük belediye meclisini 
oluşturacaktır. Bunu faydasını ise şu şekilde göreceğiz. İlçe belediyeleri 
vatandaşın sorunları ile ilgilenecek dolayısıyla vatandaş işini görebilmek 
için kalkıp kendi semtinde büyük belediye merkezine gitmeyecektir. 
merkezi belediye ise kentin sorunları ile ilgilenecektir. 
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ülkemizin önemli meselelerinden biri de İmar Affıdır. İmar affı ko
nusunda çıkarılacak kanunlarla kolaylık getirecektir. Biz vatandaşın ız
dırabını kısa sürede dindirmek ve gecekonduda oturup ruhsat alamayan 
mtandaşın sorununu makul bir sürede çözmek zorundayız. Ancak bunun 
için sizden zaman istiyorum. 

Anavatan Partisi olarak üç önemli hususiyetimiz var. 

Biz herşeyden önce milliyetçi, muhafazakar bir partiyiz. Örf ve 
adetlerimize saygılıyız, ikinci olarak iktisadi sistemde rekabete inanıyo
ruz ve Vatandaşın teşebbüsünü destekliyoruz. Yani bu memleketin işçi
si memuru orta direktir. Serbest rekabet ise orta direğe ucuz ve kaliteli 
malı temin etmenin yoludur. Bunu için yurt dışından rekabeti dahi getire
ceğiz. Üçüncü özelliğimiz ise, biz sosyal adaletçiyiz. Bu anenelerimizden 
gelir. İslam dini bizde tam anlamı ile yayılmıştır, ananelerimizden vazge
çemeyiz ve bu nedenle Avrupa' dan farklıyız. Eğer komşu aç yatıyorsa 
uyuyan bizden değildir. Bu zihniyete sahibiz. Ayrıca, esas mesele vatan
daşa . devletin yardımcı olmasıdır. Bürokrasi ve kırtasiyecilik sorunları 
çözüme kavuşacaktır. Mesela işçi emekli maaşları .başlanamıyormuş, 

şimdi uygulamamızla ~mekli olana yedi gün içinde avans verilmesini sağ
.ladık. 

Meseleleri ~özmek için tek başına bilgi yeterli değildir. Onun yanında 
frı.san sevgisi de önemlidir. 

Bir memlekette enflasyon varsa memur ve işçi için büyük sıkıntı 
var demektir. Ücretlerin enflasyonun altında olmaması için enflasyonu 

· aşağıya çekmeye çalışacağız. Ayrıca memur ve işçi yararına çahşmaları
mız devam ediyor. Mesela yıllardır memurdan kesilen MEYAK sorununu 
kaL .. hrdık, birikmiş paraları ise Mart ve Haziran olmak üzere iki taksitte 
ödeyeceğiz. Öte yandan Vergi Muaflığı Kanun Tasarısı da dün Meclise ve
rildi. Böylelikle fatura karşılığı memur üzerindeki yük hafifleyecek ve 
benim tahminim fatura oranına göre memurun, işçinin maaşlarında ufak 
ücretler için yüzde lO'luk bir artış olacaktır. 

Bir memlekette enflasyon varsa zam kaçınılmazdır. Enflasyon zam
mı getirir, enflasyonu ise yanlış, hesapsız ekonomik politika getirir. Biz
den önceki hükümet her nedense zam yapmadı ve böylece Merkez Banka
sı'na başvurularak 200 milyar piyasaya çıkarıldı. Bu memlekette doğru 
ekonomik politika uygulanırsa herşey düzelir. Biz milletimizi aldatama
yız, eğer istesek biz de 3 -4 ay zam yapmazdık ama bunun bedelini ağır 
öderdik. Biz hem öncekilerin yapması gerekip de yapmadığı şeyleri hem 
de şimdiki sorunları bile bile üzerimize aldık, zira bu memleketin bir kez 
daha 12 Eylül öncesine dönmeye tahammülü yoktur. 
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Sevgili vatandaşların burada ifade edeyim ki, kangren hale gelen k0-
nut sorununu en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Bu amaçla konut 
yasası ve imar affı çıkarıldı. Ancak sorunu çözümü için yaklaşık 15 yıla 
gerek var. Halen lüks mallardaki ithalatın serbest bırakılmasıyla bir yıl 
içinde 70- 90 milyar liralık gelir sağlanılacağını ve bunun fona aktarıl
masıyla sorunun daha kolay çözüleceğini tahmin ediyoruz. 

Hükümetimiz kısa zamanda ekonomik meselelerde de önemli ka
rarlar almıştır. Bunlardan biri Türk parasını koruma ile ilgilidir. 

Eskiden cebinizde yabancı para varsa bu suçtu, şimdi ise se,rbest 
bıraktık. Biz Türk parasını koruma mevzuatında büyük adımla_r attık. Pa
rada karaborsayı ortadan kaldırmak amacındayız. Bizim karşımıza daima 
karşı koyanlar olacaktır. Ama Türk parası istikrara kavuşarak karaborsa 
yok olacak ve Tahtakale piyasasına bel bağlayanlar yıkılacaktır. 

Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi işsizliktir. Özellikle doğu 
bölgelerine ağırlık vermek suretiyle ülkenin her yerinde açılacak iş saha
ları ile bu sorunu çözme yoluna gideceğiz. Bizim uyguladığımız model tüm 
batı ülkelerinde de uygulanmaktadır. Biz başarac~ğımıza inanıyoruz . Biz 
yapamayacağımız işleri söylemeyiz. 
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İSTANBUL EYÜP VE FATİH İLÇE TEŞKİLATLARINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

21Ocak1984 

Türk milleti teşebbüs sahibidir. Bizim kadar esnafı bol olan bir 
millet yoktur. Eline imkan geçiren kendi işini kendi görmek istiyor. Bu 
aslında iyi bir meziyettir. Biz teşebbüsleri destekleyen _bir partiyiz. Ser
best rekabet olsun ki alınan mallar daha kalitell ve daha ucuz olsun ancak 
bazı sanayiciler bu kararlardan korkmaya başladılar. Bizler, tüketidyi lrn
rumak zorundayız. Rekabet olduğunda sanayi sektörü, hakiki sanayi hali
ne gelecektir. Biz canla başla çalışan .herkesin yanındayız. 

·Bizlerin sosyal yapısı Hıristiyanlıktan değil, Müslümanlıktan gelir. 
Biz hükümet olarak memlekette fukaralığı, açlığı ve i$sizliği ortadan kal
dırmaya azmettik sosyal adaletsizliğin en belirgin tarafı olan ışsizlikle 
·mücadele edeceğiz. 

. İktidara geldikten sonraki kısa dönemde, her türlü gayreti göster
meyi amaçlamış ve bunu boyun borcu gibi bilen insanlarız. Bu kolay de
ğildir. Bilgi, tecrübe ve iş bitirici insanlar isteL Bunların üzerinde ise in
sanları ayrım yapmadan sevmek yatar. Biz, memleketin tüm insanlarını 
·hiçbir ayırım yapmadan hepsini aynı şekilde seviyoruz. Bizim insanları
mız çalışkandır, zekidir, gözü ve gönlü toktur. Yüzde 99'u dürüst ve 
namusludur. İş bilenin kılıç kuşananındır. Memleketin bir sürü sorununu 
kısa zamanda çözeceğiz. 

Bugün işçi emeklilerine, emekliliklerinden sonra uzun süre maaş 
bağlanamıyor, bundan sonra işçi emeklileri bir hafta içinde avans almaya 
başlayacaklardır. Maaşları bağlanınca da farkları ödenecektir. 

Türk parasını koruma me\tzuatının değiştirilmesi ile eskiden yabancı 
para bulundurma yasak iken şimdi bu uygulama kaldırıldı ve isteyen her
kes yabancı para bulundurabilecektir. Bankada hesap açtırabilecektir. 

Bizden ileri ülkelerde bu yapılıyorda biz bu kadar mı geri kalan bir ülke
yiz. Niye bizde böyle yapmayalım. 

Faturalı yaşam ve vergi ödemeyi kolaylaştırıcı kanun tasarılarında da 
Meclise gönderdik. Önümüzdeki haftalarda ciddi mesafeler katedeceğiz. 
Bir çok basit hale getirilecek. 

187 



İmar affı ile ilgili çalışmalarımıza gelince imar affı vatandaşı sıka
cak şekildedir. Bu mevzuatla işlerin altından 15 yılda bile kalkılamaz. 

Günlerdir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Sonunda mutlaka basit bir 
yol bulacağız. Ruhsat almamış, plan dışı bazı işler yapmış, veya hazine 
arsası üzerinde bina yapmış olanların hem tapularını hem de ruhsatları
nı alabilecekleri bir formülü kısa zamanda bulacağız. Biz vatandaşlarımı
za güveniyoruz. Yaptıkları işlerin cezalarını hesaplattırdıktan sonra altı
na imza atıp, bize yollayacaklar, bizde cezalarını aldıktan sonra ruhsat
larını vereceğiz. Yalnız yalan beyanda bulunmamak gerekir. Eski düşün
ceye göre, bir kişi için diğerleri de sıkıntıya sokulurdu. Artık böyle olma
yacak. Bir kişi için niye 99 kişiyi sıkıntıya sokalım. Böyle bir mevzuata 
sahip olmak zor ama o da olacak. 

Bundan böyle kurulacak koriut fonundaki paralar, konut yapımında 
kullanılacaktır. Bu uygulama önümüzdeki aylarda başlayacaktır. Fona 
her yıl 80 - 90 milyar liralık gelir keydedilecektir. 

Türkiye artık kendi içine kapanmış bir memleket değil, gücü her 
tarafta hissedilmeye başlayan büyük bir ülkedir. Acı tecrübele ve ik
tisadi sıkıntılar unutulmamalı ve eski ortama bir daha dönülmemelidr. 
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ESNAF VE SANATKARLAR DERNEGİNİN TOPLANTISINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

21Ocak1984 

Gizli kapaklı hiçbir şeyimiz olmamalıdır. Herşeyi milletin önünde 
bizim alıştığımız gibi açık bir tarzda ortaya koymaya mecburuz. Şuna 
inanıyorum ki, bu meselelerden milletimizin bilgisi olduğu takdirde me-
seleleri çözmek daha kolay olacaktır. , 

Türkiye'yi bugünkü noktaya ıgetirenler samimi olarak demokrasinin 
bu memlekete yerleşmesini istemektedirler. 

Bu memleketin sağlıklı güçlerinin hepsi, Türkiye' de demokratik sis
temin en iyi bir tarzda sağlam temeller üzerine inşaa edilmesine taraftar
dırlar. Bütün milletimiz çok büyük ekseriyetiyle bunu istemektedir. 

Önümüzdeki beş yıl belki de Türkiye Cumhuriyeti tarfüinde en kritik 
·dönem olacaktır. Biz düşündüğümüz işleri yaparsak bir daha 12 Eylül 

: öncesi döneme dönülmez. Düşündüklerimizi yapabilmenin de kolay ol
madığını biliyoruz. Türkiye dünyanın en kritik bölgesinde bulunuyor. 
Batı ile doğunun kavuştuğu çok önemli bir geçiş yerindedir. Bunun için 
ülkemiz üzerinde siyasi oyunlar vardır. Her zaman olacaktır. Onun için 
birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. 

Türkiye'nin önemli iktisadi ve sosyal meseleleri bulunmaktadır. Bu
nun yanında çözülmesi gereken iç siyasi meselelerimiz de mevcuttur. 

6 Kasım yeni bir devirdir. Bu yeni devirde yeni bir siyasi düzen ku
rulması bizce kaçınılmazdır. Biz 1bu konuda daha evvelki dönemlerde şu 
veya bu nedenle yapılan siyasi çekişme yerine kavgadan uzak ama me
deni ölçüler içinde siyasetin yapılabileceği bir düzen getirmek için çalı
şıyoruz. Biz Anavatan Partisi olarak kavga ve çatışma yerine daha me
deni bir siyasi düzeni kurmak istiyoruz. 

Serbest rekabeti esas alarak, vatandaşın teşebbüs gücüne inanarak 
ekonomik geHşme yanında önemli adımlar attır. Bu yola girmişiz geriye 
dönüş yoktur. Sizlerin sorunlarının da çözülmesi içinde çalışıyoruz. Önce 
kredileri genişleterek bu yıl 200 mHyar liraya çıkarttık. Sadece Türkiye 
Halk Bankasının verdiği krediler yeterli değildir. Bütün banka sistemin
de de verilmelidir. Bunu sağlamak için kredi sistemini gözden geçirece
ğiz. 
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Vatandaşa itimat ettiğimiz zaman yüzde 99'u doğru yapar. Biz hep 
o yüzde 1 'i doğru çalıştırmak için yüzde 99'u da kaybediyoruz. Zaman 
içinde itimat etmek yerleştikçe lüzumsuz işler daha az yapılır hale gele
cektir. 

Esnaf ve sanatkarlar bu memlekette her zaman huzur ve güvenin 
temeli olmuştur. Anarşi dönemlerinde en sağlam duran gruptur. 24 Ocak 
1980 .kadar değil, ama !belki ibir kaç ay bazı sıkıntılar olacak. Bu sıkın
tılar sonunda daha sağlıklı bir bünyeye karvuşacağız. 

! 1 

.,· 
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GAZİOSMANPAŞA, BAKIRKÖY, ZEYTİNBURNU VE ŞİŞLİ İLÇE 
MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERDE 

YAPILAN KONUŞMA 

22 Ocak 1984 

Hükümetimiz henüz bir yılını tamamlamış ve hizmetlerine hemen 
başlamı•ştır. Yaptığımız icraatlar yararlı, halkımızın iyiliği için yapılan 
icraatlar olup, seçim beyannamemizde özellikle belirttiğimiz konuları içi
ne almaktadır. Eğer bizim hükümet programımız, seçim beyannamemiz
den farklı olsaydı o zaman tenkit edilmemiz gerekirdi. Çünkü biz ne ya
zıldıysa onu yapmak zorundayız . 

.Hükümeti kurduktan sonra bir ay gibi kısa bir sürede bakanlık sa
yısını azalttır. 26 olan bakan sayısını 21'e düşürdük. Doğru işler yapıl
madıkça yanlışlıklar devam eder bunları ödeyen de siz olursunuz. Bizim 
iktidara geldikten sonra hemen fbaşlattığımız icraatlar önceden hazır ol
duğumuzu gösterir. Çıkardığımız kararnameler 500 sayfaya yakındır. 

~ 

Vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmak için çeşitli tedbirler al· 
dık. 

Bankaya yatırılan mevduatlara verilen faizleri enflasyonun üzerine 
çıkarttık. Kredi faizlerinin yükselmemesi için de gider vergisini aşağıya 
çektik. 

Aralık ayında, Türk Parasını Koruma Kanunu'nu düzenledik. Eski
den üzerinizde yabancı para bulunsa hemen hapse girerdiniz. Şimdi üze
rinizde dolar da bulundurabilirsiniz, diğer yabancı paralardan da. Biz 
Türk vatandaşına güveniyoruz. Serbest rejim Türkiye'de iyiyi doğruyu 
ortaya çıkaracaktır. Türk parasını koruma mevzuatını ibir seneye kadar 
tamamen kaldırmayı planlıyoruz. 

Türkiye' de yapımı gerçekleştirilen malların ithali eskiden yasaklan
mıştı. Hükümetimiz dün olduğu gibi bugün de sanayi kesimini korumaya 
devam edecektir. Ancak, halkın daha iyi, daha kaliteli ve daha ucuz mal 
alabilmesi için, yerlisi yapılan herşeyin ithali de yasaklanmayacaktır. 
Gümrük korumalarını ve diğer korumaları aşağıya çekmekle Türk sana
yiinin daha da gelişeceğine inanıyoruz. 

Bu memlekette kaçak yollarla lüks mal geliyor. Hatta yasak olma
sına rağmen sefaretler kanalıyla Mercedesler giriyor. Buna mani olamaz-
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sınız. Türkiye'de lüks malın tüketicisi varsa, bu malı mutlaka bulur. Bir 
de konut problemimiz vardır. Bütçeden para ayırmak istedik ama, bütçe 
zaten zor durumda. Lüks mal ithal edenden fazla gümrük ve fon alacağız. 
Bir sigaradan 20-30 milyar fon alınabilecek. Karaborsada 500 liraya sa
tılıyor. Biz 350 liradan satacağız. Aradaki farkı fon'a yatıracağız. Böylece 
'konut sorunu çözümlenecektir. 

İşçiye ve memura yani, genelde ücretle geçinenlere fatura mecbu
riyeti getirdik. Bu faturaların yüzde lO'u vergi iadesidir. Sistemi az para 
kazananların daha çok para kazanmaları için düzenledik. Fatura gelirse 
devlet vergilerini de daha kolay toplayabiılecektir. Vermeden almak sa- ' 
dece Allaha mahsustur. 

Mevcut Konut Kanunu ve İmar Affı Kanununda yapılacak düzen
lemelerle, planına uygun yapılmayan konutların ruhsat ve tapu almaları 
işini çözümlemeye çalışıyoruz. 
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YEŞİLKÖY HAV AALANI'NDA GAZETECİLERİN 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

21Ocak1984 

Soru : - TL. iki sıfırın silinmesini düşünüyormusunuz? 
Cevap: - «Türk parasından sıfır atma bir dönemde tartışılmıştı. 

Ama biz böyle bir çalışma içinde değiliz. İleride bilmiyorum ama, bu yıl 
da 1 yıl sonrasında da bunda fayda görmüyorum. 

İtalya Lireti bizim paramızdan daha düşük. Japon Yeni de öyle. Fark 
etmiyor. Güney Kore ve Japon modelleri hatırlatılarak, Türkiye'nin bun
ları örnek aldığı ve Güney Kore'nin yaptığı gibi paradan sıfır atacağı 
söylentileri yersiz. Mutlaka onları taklit etmemiz şart değil. Yani para
nın sıfırının atılması o kadar önemli bir hadise değil. Sıfır atmak için şu 
anda gerekli şart yok. Çok büyük değil rakamlarımız. Paramızın değeri 
daha çok düşerek sıfırları büyüseydi belki olabilirdi. Bugün 10 bin lira 
büyük para, onu söylüyorum. Ama, 10 bin liret İtalya' da büyük bir para 

_.değil, onu söylüx.orum. Bizim paramız değerlidir.» 
« 10 bin lira hala büyük bir paradır dolar karşısında da küçülme

sine rağmen liradan sıfır atmayı 1 -2 yıl düşünmüyoruz. 
Soru: - Bankalar yurt dışına çıkacak kişilere döviz veremiyor. 

air önlem alacak . mısınız? 
Cevap: - «Biraz sistemi değiştirip rekabet getirdiniz mi afallıyor

lar. Ama bir hafta içinde öğrenirler» 
«Bankalarımız maalesef şuna alışmışlar, devlet bir kaide koyar, 

onun üzerine ben çağırımı yaparım. Yani, kuru biz' tespit edelim, o yüz
de 2 marjını alsın. Şimdi ona diyoruz ki, şu an kurunu sen tespit et. O 
vakit şaşırmaya başlıyor. Biliyorsunuz müteahhitlerin en çok beğendiği 
ihale şekli, masraf artık ar esasıdır. Bizde maalesef, bankalarda olduğu 
gibi, bazı sistemler hala masraf artı kar esasıyla çalışmaya alışmış.» 

Soru: - Atatürk Barajının yapımında bir gecikme söz konusu mu? 
Cevap: - «Bu tür büyük barajların yapımına geçmeden önce. fi

nansmanın eksiksiz temini gerekir. Atatürk Barajı'nın 1 yıl gecikmesi 
inşa bedelini geçiyor. Bu zarar değil de, kardan zarardır. Bu nedenle fi
nansman konusu çok önemlidir». 

Soru: - Sayın Başbakan Ortadirekten kastınız hangi gruplardır. 
Cevap: - Orta direk, çiftçi, esnaf, işçi, memur ve emeklilerden 

oluşan 5 elemandan meydana gelir. 
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HÜRRİYET GAZETESİ'NE VERİLEN BEYANAT. 

22 Ocak 1984 

Soru : - Hükümet programının uygulanması yönünden bilgi verir
misiniz? 

Cevap: - Şubat 1 ayından adı harekatı yapacağız. Bunl~r sırası iler 
Köprü ve baraj satış kanunu, Bürokrasiyi azaltma yetki kanunu, . Fatu
ra konusu, Toplu konut kanunu, İmar affı, SSK emeklilerine avans, İt-· 
halattan fon alınmasına dair yetki kanunu, Elektrik teknisyenlerine ufak 
projelerle imza yetkisi tanınması, Kamyon dingili ağırlıkların düzenlen
mesi, 84 zammı için çalışma ve genel ekonomik iyileştirmedir. 

«Önümüzdeki hafta içinde çalışmalarımız bir bir Meclis'e gelecek
tir. Sözümüz vardı. Köprü, baraj satışı için. Bunun kanununu hazırlıyo-

ruz, sunulacak. Sosyal Sigortalar' dan emekli olanlar için sistem getirdik .. 
Emekli olan 7 gün sonra avansa bağlanacak. Emeklilik işlemi bitene ka
dar beklemeyecek. Alacak avansını, işlem bitince mahsup edilecek. Bu
nun hesabını kitabını yapıyoruz. 

«Toplu Konut Yasası'nı değiştiriyoruz. Kolaylık gelecek. İmar · Affr 
Yasası da uygulanabilir duruma getiril~cek. İthalattan fon ._ alınmasına 
dair yetki kanununu Meclis'e getireceğiz. 

Bazı ufak görülen şeyler var. Mesela elektrik teknisyenlerine yetki 
meselesi. Bunlara ufak projelere imza atma yetkisi verilecek. Böylece 
bürokrasi azalır, işler kolaylaşır. Kamyon dingil ağırlığı sorunu varmışr 
Bunu anlattılar. Onu da halledeceğiz. 

Bürokrasiyi azaltma yetkisini kanunla Meclis'ten alacağız. Kararna-
melerle bu konuyu halledeceğiz. Ehliyet almak, pasaport, şu bu işler ko
laylaşacak. Halk eziyet çekmeyecek. Dediğimizi yapacağız . Bunlar sözü
müzdü.» 

Soru: - Faturalı yaşama inanıyor musunuz? 

Cevap: - Elbette. Bu gerçekleşecektir. Halkımız fatura alacaktır .. 
Sisteme göre vergi iadesini de alacaktır. Halkımızı fatura almaya çağı- · 

rırım. Bu kaynak sayesinde sistem işleyecektir. 
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Soru: - Basında bir demeç yer aldı. Hükümeti basına karşı . koru
yacağız, diye. Bundan na anlıyorsunuz, ya da basın olarak bize ne anla
malıyız? 

Cevap: - Yanlış haberler çıkıyor bazen. Hükümet olarak bu ha
berlerden anında malumat sahibi olup, derhal düzeltmek meselesidir, 
o kadar ... Hükümeti bir başka manada koruma endişemiz yok. Örneğin, 
gübre konusunda yapılan hatayı baştan öğrenseydik, derhal böyle bir 
şey olmadığım söyler, sizleri uyarırdık. Sizler de yazmazdınız. Hata ön
lenirdi. Biz de zam yapmak zorunda kalmazdık. 

Soru: - Tahtakale piyasasında dolar 350 lira olmuş. Aldığınız ön
lemler etkisiz mi oluyor? 

Cevap: - Her şey yer yerinde oturacak, merak etmeyin, Bu bir 
zaman meselesidir. Hemen şıp diye olma. 

Soru : - Kur risklerini önlemek için, işadamlanna sigorta getir
me çalışmalarınızdan söz ediliyor. 

Cevap: - Kur riski konusu değil de, bambaşka bazı konular var. 
Daha çalışmalar devam ediyor, şu anda açıklanacak durumda değil. Bu 
. .çalışmalar sonucu, yatırımların hızlandırılması, yatırımların artırılması 
: s·ağlanacak. Bunu temin edecek bazı sistem kolaylıklarını düşünüyoruz. 
Ama bu biraz daha zaman alacak. 

Soru : - Konvertibiliteye, iktidar süreniz olan 5 yılda geçeceğinizi 
söylemiştiniz. ~ngi yıl gerçe'kleşeceğini düşünüyorsunuz? 

Cevap : - İnşallah, inşallah geçeceğiz ama, zamanı belli değil... 

Soru: --.... Türk Lirası'nın uluslararası piyasalarda serbestçe alınıp 
.satılmasının gerçekleşmesi için ne kadar konvertibil dövizimiz olmalı? 

Cevap: - Enflasyon aşağı çekmek lazım. Başka bir şey söylene
mez. Ama o kadar fazla paraya gerek yok. Miktar konusunda herhangi 
bir kaide yok. Bu her memlekete göre değişir. 2-3 aylık ithalatı karşı
layacak döviz olması yeterlidir. 

Soru: - Bu rakam ne kadardır? 

Cevap: - Rezerv durumu şudur, budur diye herhangi bir şey söy
mek istemiyorum. Kafi derecede rezervimiz var. Merak edilecek bir şey 
yok. 
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24 OCAK KARARLARI İLE İLGİLİ OLARAK 
THA'YA VERİLEN DEMEÇ 

23/1/1984 

Soru : - 24 Ocak Kararlarının, sonucundan memnun musunuz? 

Cevap : - Tabii 24 Ocak kararlarının alındığı tarihteki ekonomik du
rumla bugün bizim istediğimiz amaçladığımız hedefler arasında farklılıklar 
bulunmaktadır, aynca o kararların ilk başta elde edemediği neticeler var. 
O zaman bir yangın durumu vardı. Enflasyon anormal yüksekti, yokluklar, 
kıtlıklar vardı. tık önce bunların kalkması elzemdi. Kararlar da tabii ona 
göre düzenlenmiştir. Bugün uygulanan kararların da genel istikameti ay
nıdır. O tarihte serbest pazar ekonomisine bir gidiş vardı. Bu istikamette 
de bir değişiklik yok. 

Yeni aldığımız ekonomik kararlar 24 Ocak kararlarının bir safha
sıdır, ilerleme olarak şimdi liberasyon konusu gündemde. O zaman bunu 
başlatamadık, bu yeni başlayan bir hamledir. Bugün yatırım, işsizlik gibi 
konular da önem kazanmıştır, bunları çözmek için elimize imkanlar geç
miştir. Yani o zaman olmayan imkanlar bugün mevcut olmaya başlamış
tır. Bir misal verirsek, o tarihlerde biz dışardan kredi alamazdık, Türki
ye'nin dışarıda kredi itibarı yoktu. Bugün daha fazla kredi' itibarı var. Bu 
gitgide, 1984 yılından itibaren artan bir şekilde gelişecektir. 'Uluslararası 
banka sistemlerinden daha fazla borçlanma ihtimalimiz vardır. 

196 



HAHAMBAŞI DAVİD ASEO'YU KABULDE YAPILAN 
KONUŞMA 

25 Ocak 1984 

Bizini esas gayemiz, memlekete ve millete hizmettir. Biz, nedın ne 
de mezhep ayrılığı, gütmüyoruz. Zaten inanışımız da !buna uygun değildir. 
İnsanlar arasında ayrılık tohumları ekmek düşmanlıkt~r. Biz, bilhassa 
birleştirici olarak ortaya çıktık. Çünkü, birlikten ve beraberlikten kuvvet 
doğduğunu, bunun sonucunda da insanların daha mesut olduğunu bili
yoruz. Onun için devamlı olarak söylediğim, bu memlekette yaşayanlar 
arasında, şu veya bu şekilde din, mezhep, ırk, hatta düşünce farklılıkları 
vardır. Biz, onları dahi nazarı itibare almıyoruz. Hizmetimiz herkesedir. 
Bu düşüncelerle hizmet vermemiz sonucunda iyi neticeler alacağımızı bi
liyoruz. 
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ERMENİ PATRİGİ KALUTSYAN'I'KABULDE 

YAPILAN KONUŞMA 

25 Ocak 1984 

Ziyaretinizden dolayı memnuniyetimi özellikle · belirtmek istiyorum. ' 
Bizler bu memleketin hükümetinin başı olarak, icra ve çalış~nlar olarak, 
bir siyasi parti olarak, bu memlekette yaşayan insanlar arasında ne din, 
ne mezhep, ne ırk, ne de başka türlü düşünce farklılıklarından dolayı 
insanlara farklı muamele edilmesine inana·n bir zihniyete sahip değiliz. 

Biz bu memlekette yaşayan herkesin, ~ele asırlardır beraberce ya
şayanların, gene beraber yaşamalarının tabii qlduğuna inananlardanız. 
Bu memlekette muhtelif cemaatler ve muhtelif insan toplulukları, asır
larca beraberce yaşamışlar, her hangi bir şey olmamıştır. Bazen maale-: 
sef dış tesirler altında bu memleketin düşmanlarının araya düşmanlık 
tohumları ekmeye çalışarak fırsatlardan istifade etmek istedikleri görül
müştür. 

Bu gün yine dışarda memleketimizin düşmanları vardır. Dışardaki 
bu düşmanlar, birliğimizi, beraberliğimizi !bozmak için pek çok gayret 
sarfedeceklerdir. Ama biz akıllı bir milletiz. Aklımızı, mantığımızı , kul
ianır, bunun düşmanın oyunu olduğunu çok iyi bilir ve tedbirlerimizi de 
ona göre alırız. ·. 

Bu bakımdan, ibu ziyaret vesilesiyle bütün memlekette hiçbir kim
senin ne -dininin, ne mezhebinin, ne de ayrı düşüncesinin, hatta bize rey 
vermiş vermemiş olmasının !bizim için farketmediğini, buraya ıbir hizmet 
için geldiğimizi, bu memleketin insanlarına hil)met edeceğimizi, kimseye 
en ufak bir düşmanlık !beslemediğimizi ifade ediyorum. 

Eğer bir düşmanlık hesleyeceksek, bize düşmanlık tohumu ekmek 
isteyenlere karşı belki besleyebiliriz. Onun haricinde, hatta onlara bile 
islah olmaları için dua etmemiz lazım. İnşallah Türkiye daha iyi günlere 
doğru gidecek ve insanlarımız bütün cemaat da bundan faydanacaktır. 
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DAVOS'DA RESMİ KABULE KATILAN· DELEGELERE 
.YAPILAN KONUŞMA 

25 Ocak 1984 

Davos'a bundan önce'de tayin edilmiş bir Türk yetkilisi olarak ka
tılmıştır. 

Bugün seçilmiş · bir başbakan olarak buradayım. Dört yıl önce 24 
Ocak'ta yeni bir ekonomik politika başlattık. Şimdi ise, yeni bir pazara 
giriyoruz ve bu pazarda çeşitli kişilerle iş yapacağız. Ülkemizde sosyal 
adaletin gözetilmesine de büyük önem veriyoruz. Böyle devam edersek, beş 
yıl içerisinde Türkiye, çok başka bir Türkiye olacaktır. 

Beş yıl sonra Türkiye'nin hangi ölçülere gelebHeceğini şimdi belirt
menin bir yararı yoktur. Onun için size bugünkü meselelerimizden bah
sedeceğim. 

23 Mart'ta İstanbul'da Davos Zirvesi'nin bir yuvarlak masa toplan
_.tısı yapılacaktır. Aynı tarihlerde, Türkiye'de yerel seçimler de yapılacak. 
. ~iz seÇimleri seviyoruz. Geliniz, görünüz. Hepinizi yerel seçimlere davet 
ediyorum. 

Burada uluslararası bazı meselelerden de bahsedeceğim. 

Üç kıtanın birleştiği bir bölge olan Ortadoğu, gerek konumu~ ge
rekse ticaret yolunu kontrol altında tutması açısından büyük önem taşı
maktadır. Bu bölgedeki gerginliğin giderilmesi önce ülkelerin kendi gü
venliklerini ve huzurunu sağlaması ile gerçekleştirilebilir. Birçoklarına 
göre bireysel güvenliğin kalbi İsrail' dir. Fakat İsrail'in varlığı düzenin 
tek kaynağı değildir. Bir diğer önemli etken ise, Filistin'deki durum ne
deniyle görülmemezlikten gelinen yabancı güçlerdir. İran'da yeni bir re
jimin ortaya çıkması daha keskin bir boyut eklemiştir. Bölgedeki tüm 
güvenlik dikkate alındığında iki süper gücün bir savaş yarışı durumuna 
geldiği gözlenmektedir. Yabancı güçlerden anndınlmış bir Ortadoğu 
belki de Doğu-Batı yakınlaşmasına da birleştirici bir rol oynayabilir. 
Bunu burada belirtmeyi bir görev kabul ediyorum. Çünkü bu durum 
benim ülkemi de üst düzeyde etkilemiştir. Uluslararası terörizme de de
ğinmek istiyoruz. Uluslararası terörizm, onu istikrarlı demokratik ülke
lerin elinde dehşet verici bir oyuncak olmuştur. Doğal olarak bunun için 
sihirli bir formül yoktur. Bana göre bu konuda öncelikle İran - Irak sa
vaşına son verilmelidir. Bunun Lübnan' daki sivil savaşa da arzu edilen 
etkide bulunacağına inanıyorum. 
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BASIN MENSUPLARININ 24 OCAK KARARLARININ 
SONUÇLARI İLE İLGİLİ SORULARINA VERİLEN 

CEVAPLAR 

26 Ocak 1984 

24 Ocak kararlarından önceki ekonomi tablosu iyi değildi. Önce
likle ekonomiyi bu yangından kurtarmak gayesiyle 24 Ocak kararlarını 
aldık. 24 Ocak' dan bir yıl sonra varılan noktada ·bu yangın sönmüştür. 

24 Ocak'ın hayatiyeti bu kadaı:ıdı, bundan sonrası olmaz denmesi 
yanlıştır. Tespit edilen program belli bir tarihten itibaren uygulanmadı 
ve bunun sonucunda 1983 yılı içinde para arzının kontrolü kaçırıldı. 

Hükümete gelir gelmez programdaki aksayışı düzeltmek için tedbir
ler aldık. Bir ay geçmesine rağmen aldığımız tedbirler sayesinde banka
lardaki mevduat tasarrufları yüzde 40-50 dolayında artmıştır. Ben şim
diden programın işlemeye başladığını söyleyebilirim. Eğer müdahale edil
meseydi, bu tedbirler zamanında alınmasaydı 6-7 ay sonra durumumuz 
1979' daki kötü ekonomik duruma doğru süratle giderdi. 

24 Ocak .eski bir tarih oldu. Benim olup olmamam önemli değil. Da
ha ziyade önemli. olan, programın sıkı bir şekilde götürülmesinde yapı
lan aksaklıktır. O bizde bazı gerilemeler meydana getirmiştır. Söylediği
miz, vardığımız 'her hedeften ileriye doğru yeni bir hedefe bakmak lazım
dır. Türkiye'nin bugün dışarda kredi itibarı vardır. Hiç mukayese kalbul 
etmez. Beş sene sonra erişeceğimiz noktaya, ibiz daha evvel eriştik. Ra
hatlıkla kredi alabildiğimizi hepiniz görüyorsunuz. Yabancı sermaye ya
tırımının hızlanacağını zannediyorum. 

24 Ocak kararları 1980 yılı Ocağında alındı. dokuz küsür ay'ı 12 Ey
lül öncesine rastlar. Kararların tatbikatı, Ondan sonra da 12 Eylül yöneti
minde bir yıla yakın sürdü. Kararların alındığı tarihte Türkiye'nin duru
muna çok iyi bakmak lazımdır. Memleketimiz o tarihlerde büyük bir sı
kıntı içersine girmişti. Ben sıkıntıyı ekonomik terimler üzerinde söylemi
yorum. Biraz daha halka yakın bir şekilde ifade etmem gerekirse, hayat 
pahalılığının artış hızı yıllık artışı, yüzde yüzlere yaklaşıyordu demem icap 
eder. Piyasadaki ·pek çok mal, karaborsaya bırakılmıştı. Hatta hatırlar
sınız mallar tezgahın altında satılıyordu. Piyasada değişik fiyatlar hakim
di. Yağda ve onun gibi birçok maddede, değişik fiyatlar hakimdi. Devle
tins istihsal ettiği birçok mal fiyatı piyasa fiyatlarıyla epey farklıydı. 
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Tabii o arada birço~. kimse ·bundan büyük kazançlar elde etti. Misal 
olarak, o tarihlerde serbest piyasada 44 lira civarında olan Demir-Çelik 
üıünlerinin resmi fiyatı 22 lira idi. Karalbük'ten eğer tahsisli alabilirseniz 
büyük kazanıyordunuz. Arabalarda dahi. Bir devletin resmi fiatı vardı 
bir de bayilerde satılan fiat vardı. Hatırlarım o tarihlerde bakanlıklara 
gelip «hana bir traktör bir kamyon tahsis edin» diyen bir çok kişi ken
dine göre bir istifade sağlıyordu. Hem devlet gelirlerini kaybediyor, hem 
vergi alınmıyor, hemde bir takım haksız kazançlar sağlanıyordu. Türkiye' 
nin dış itibari fevkalade aşağıya inmişti. Dış itibarın aşağıya inmesinin 
sebebi vardı. 20 hinden fazla alacaklı vardı ve alacaklıların paralan iki 
senedir ödenmiyordu. Meşhur garantisiz borçlar. Bunun bir kısmı belki 
dışarıda ödenmiş. O zamanki kaidelere göre dıştan bir kısmı ödenmiş 
ama, lbir kısmı da hakikaten ödenmemiş. Bir takım ufak firmalar iflas et
mişti. 

Bu tabi ki Türkiye için fevkalade kötü dış itibar vermişti. Kredi 
muslukları kapalı, IMF ile anlaşma yüıüyemez hale gelmişti. Hem bir ta
raftan yapıyorsunuz bir defa bozulmuş tekrar yapılmış o da son nokta
sına gelmiş. Yeşil ışık diye bir şey yok. Türkiye bank~lardan kredi alacak 
kartel değil. Bir de petrol kuyrukları var. Memlekette petrol büyük bir 
·sıkıntı haline gelmiş. Zaten herşeyin temelinde o yatar. 24 Ocak geldiği 
zaman tablo iyi değildi, bugünkü tablo değildi. O zaman yapılacak iş eko
nomiyi o yanıgın durumundan kurtarmaktı. ilk hedef buydu. 

Ondan sonra yapısal bir değişiklik ileri noktalara doğru gidiş on
dan sonra düşüş başladı. Takriben 24 Ocak'tan bir yıl sonra. veya bir yıl iki 
.ay sonra vardığımız noktada o yangın tamamiyle sönmüştü. Gerçi daha 
üç dört ayda bir çok neticeler alındı. Mesela petrol sıkıntısı Mart'ın so
nuna doğru bitti ve ondan sonra Türkiye bir daha petrol sıkıntısına yaka
lanmadı. Fiatlar çok artmış olmasına rağmen p_etrol fiyatları 1980 ve 
1981'de 1979'a göre iki misline çıktı. Tabii tüm bu meselenin çözümünü 
başlangıçta dışarıdan destekle doğru düıüst ekonomik kararlar alınma
sıyla biz tatbik ettik. Neticelere varıldı, enflasyon aşağıya indi ve hayat 
pahalılığı hızı yavaşladı. 

24 Ocak programını eleştirenlerin ehemmiyetle söyledikleri nokta, 
kararların istihdama olumsuz etki yaptığı yönünde. Bunu söyleyenler 
aslında şunu unutuyorlar. Türk ekonomisi 79 sonunda vardığı noktada 
bırakınız istihdam meydana getirmeyi mevcut istihdamı kaybeder hale 
gelmişti. Fabrikalar çalışmayınca hammadde gelmeyince, petrol gelme
yince, mevcut fabrikalar durmaya başlamıştı. Bırakın yeni fabrikalar, 
yeni tesisler ve yeni istihdam sahası açılmasını, mevcutu kaybediyorduk. 
Başlangıçta, bizim endişemiz mevcutu bir kere idame ettirmek ve çark
ları döndürmekti. Bu bakımdan hu iddialar doğru değildir. 
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Aslında 78-79 senelerinde yatırım hızı ve milli geHr aşağıya inmiştir. 
Yani negatif olmuştur. Milli gelir negatif olduğu · zaman istihdamın sağ
landığı söylenemez. İstihdamın düşmesi lazım. Bilakis tabiatıyla · ondan 
sonraki devrede bu hamleleri yapmaya mecburuz. Şu hamleleri yapmaya 
mecburduk. Devamlı yardım alamazdık. Kendi imkanlarımızla daha iyi 

·hale gelmemiz lazımdı. İhracat bu değişimin anahtarıydı. İhracaata· !bü
yük önem verilmesi lazımdı, enflasyon daha aşağıya çekilirken ihracatın 
geliştirilmesini hedef aldık. 

Bununla beraber milli gelirin artırılması da icabediyordu. Aslında 
üçü birbirine zıt glbi gözüken fbir hadise olup üçünü birden başarmak 
zor bir olaydır. 

Yani milli gelir artışı demek, yeni iş sahaları açılıyor olması demek
tir. Türkiye'nin ·başarısı, dışarıdaki gözüken başarısı özellikle 1981 ve 82 
yıllarında bunu temin etmesiyle olmuştur. Hem ihracaat artmış, hem 
enflasyon aşağıya çekilmiş hemde milli gelir yüzde 4-4,5 gibi bir tem
poyla o zamanki dünya şartlarına göre yüksek sayılacak bir oranda art
mıştır. 1982 yılının sonundan itibaren daha doğrusu. 1983'den itibaren bu 
trente değişiklikler meydana gelmeye başladı. 

Şimdi bazıları der ki 24 Ocak programının tabii neticesidir. Tabii bu
nu söyleyenler, hu programı genellikle hiç bir zaman tutmayanlar, eleş
tirenlerdir. Ben o bakımdan bu iddialara pek cevap vermek istemem ama, 
yanlış anlaşılmasın diye, açıklıyorum. «Böyle bir şey yok». Program gel
di, .hayatiyeti bu kadardı bundan sonrası olmaz denmesi yanlıştır. Prog· 
ram maalesef !belli tarihten sonra istenilen biçimde uygulanamamı$tır. 
Tipik misali 1983 yılı içerisind,e para arzının kontrolu'nun kaçırılması, 
hatta kayıt dışı paraların ortaya çıkmasıdır. 200 milyara yakın para arzı 
artışı vardır. Hedeflerin üzerinde hemde. ıBu tabiatıyla enflasyonu ciddi 
bir şekilde körüklemiştir. 

Enflasyon artarken çok ters bir işlem yapılmış, faizler aşağıya çe
kilmiştir. Halbuki enflasyon yukarıda giderken faizlerin de beraber yukarı 
gitmesi lazım. Bu, çok basit bir kaidedir. Burada enflasyon aşağıya gide
cek faraziyesi yapılmış faizler aşağıya çekilmiş, neticede tasarruflar baş
ka taraflara gitmeye başlamıştır. Aşağı yukarı yılın son aylarına doğru 
tasarrufların artışının bankalarda faiz artışını karşılamadığı, enflasyonun 
bile altında olduğu gözüküyor. Yıllık tempo yüzde 20 civarında düşmüş-
tü, halbuki enflasyon yüzde 30'un üzerindeydi. · 

Şimdi biz gelir gelmez bir kere bu durumu düzeltmek üzere tedbir
ler aldık. Daha hükümet programı okunurken mecliste, mevduatlara veri
len geliri düzeltmeye mecburduk, çünkü millet bankaya parasını koymu
yordu, güveni kalmamıştı, bir' de aldığı gelir kafi değildi. Henüz bir ay 
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geçti. El~mizde ıbazı bilgiler var, öyle gözüküyor ki, bir çok bankadan 
bankaya değişmekle beraber, aşağı yukarı faizi düştükten sonra yüzde 
40-50 ilave bir .mevduat artışı var ki, bu bir aylık dönemde bazı şeyler 
daha yeni yeni oturuyor. Bu bakımdan ben, programın şimdiden işle
meye başladığını söyleyebiliyorum. Tabii şu anda 'bizim bütün söylediği
miz, şartlara rağmen bir 1979 manzarası yok. Ama, şunu hemen söyleye
yiın; eğer müdahale edilmeseydi, bu tedbirler zamanında alınmasaydı, 
6-7 ay sonra o kötü duruma doğru süratle giderdik. Bunu çok iyi anlamak 
lazım. Mecbursunuz zamanında tedbir almaya. Çekinmeden korkmadan 
tedbirleri aldık. Enflasyonu kontrol etmede, bütçenin dengeli gitmesi de 
önemli bir faktördür:. Üçüncü önemli faktörü Türkiye artık yapaıbilir, 
bir adımımızı attık. Liberasyon politikasJ, yani, rekabet politikası, dış re
kabeti içeri doğru getirmek belki, bazı sanayicilerin hoşuna gitmeyecek 
ama, tüketiciyi korumanın yolu ve enflasyonu çekmek istiyorsanız 
önemli araçlardan biri de budur. Dördüncü önemli nokta da, kaynakların 
iyi taraflara doğru kaydırılması yani, iyi projelere, iyi işlere doğru kay
dırılmasıdır. Faiz politikası burada bir aracıdır. 

Bir de mümkün olduğu kadar müdahaleleri asgariye indirerek eko
nominin taibii bir şekilde hareketipi sağlamaktır. Biz kambiyonun kont
.rolleri gevşetmesini de bu manada düşünüyoruz. İnsanlar bundan sonra 
d~ha kolay, hareketlerine müdahale olmadan daha ekonomik çalışma 
tarzlarına gireceklerdir. Bakın, bu kısa zaman içerisinde bütün söylenen
lere rağmen ekonomide herhangi bir sıkıntıya rastlanmamıştır. Çok şey
ler de yazıldı. Yok işte dövizde şu oldu, bu oldu bankaların bir takım 
uyumsuzlukları oldu hemen her şey yerli yerine oturacak dedik oturmaya 
başladı. İki üç ay sonra çok daha iyi oturacak. Tabii bu programı, uygu
larken emniyetli gideceğiz. İmkanlarımız gelişiyor, tahmin ederim Dünya 
Bankası Başkanı geldi beyanatını hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'ye zaten 
yıllardır büyük çapta kredi veriliyor. Ama zannediyorum bu yapısal uyum 
kredisini bu sene daha fazla alacağız. Bu programdan dolayı, Türkiye 
bu kredinin en büyük alıcısıdır. 

Bunun yanında bir de zannediyorum bankalar konsorsiyumu Şubat 
ayı içerisinde 250-300 milyon dolar civarında ilave imkan hazırlanmak 
üzeredir. IMF ile anlaşmamız tamamlandı. IMF' den de bu yıl içerisinde 
bir 200-250 SDR civarında bir yardım alacağız. Yeni bir anlaşma yapa
cağız. Bunun haricinde başka bazı imkanlar daha var. Zannediyorum bu 
Atatürk Barajı ile ilgili size iyi bir haber getireceğim Davos dönüşümde 
zannediyorum işlerimiz yolunda, yolunda gitmeye devam edecektir. Tabii 
24 Ocak eski bir tarih oldu. Biz beş sene sonra Türkiye şu noktaya gelir 
derken tabii arada bir de ınkıtası var. Benim olup olmamam önemli de
ğil, o manada söylemiyorum, daha ziyade önemli olan programın sıkı bir 
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şekilde götürülmesinde bir aksaklık yapılmıştır. O, bizde bazı gerilemeler 
meydana getirmiştir. Fakat ümit ediyorum ki, tabii söylediğimiz her var
dığımız hedeften ileriye doğru yeni bir hedefe bakmak lazımdır. 

Türkiye'nin bugün dışarda kredi itibarı vardır. Hiç mukayese ka
bul etmez. Yani bırakın beş sene sonra erişeceğimiz noktayı biz daha ev
vel eriştik o noktaya. Kredi itibarımız vardır. Rahatlıkla .kredi alabildiği
mizi hepiniz görüyorsunuz. Yabancı sermaye yatırımının hızlanacağım 

zannediyorum. Kuveyt' ten, Suudi Arabistan' dan ve Amerika ve Avrupa' 
dan değişik ilgiler süratle ileride işlerimizi daha iyi hale getirecektir. ' 

Meclislerden iki kanun çıkardık. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde 
dört-beş kanun daha geçireceğiz. Bazılarını bakanlar kurulunda görüştük. 
İşle faturalı yaşam «siz takdınız bu adı» dediğiniz vergi iadesini o kanun 
geçecek ümit ederim önümüzdeki hafta geçecek. Amme alacakların tahsili 
hakkında kanunda yapılan bazı değişiklikler var, vergi tahsilatını daha da 
kolaylaştırırıyoruz. Orada bazı kolaylıklar var. Bundan sonra, fon kanun 
tasarısı var, konut hazırlanıyor, son şekline gelmek üzere, bu köprü, ba
raj hisseleri konusu son kademede, İmar Affı üzerinde çok sıkı çalışma 
yapıyoruz. Tabii en zor kanunlardan birisi bu. Çok kompleks bir kanun. 
Bunun yanında bir iki kanun daha var. Bunlar da inşallah seçimlerden ev
vel çıkarılacak, ne kadar süratli kanun çıkardığımızı herkes görecek. Za
ten çıkartıyoruz. 

Soru : - Ücretlilere yönelik bir çalışma var mı? 

Cevap: - Ücretliler için faturalı iade yapıyoruz, yüzde 10 fark. ede
cek MEY AK kesintilerini iade ediyoruz. MEY AK kesintilerini · ödüyoruz. 

,, 

Soru : - Kira giderleri vergi iadesi kapsamına girmiyor mu? 

Cevap : - Kirada sıkıntımız şurada, 360 bin lirası kira gelirinin 
vergiden muaf tutuldu. Siz getirseniz kağıt bir şey karşılığını alamayız 
biz. 

Soru: - 360 bin liralık muafiyet ev sahibinin işine yarıyor. Kiracıya 
bir gelir sağlamıyor bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap : - ·Size kiraya veren adam vergiden muaf belli limitler için. 
Fatura getirdiğiniz zaman olmuyor o. Onun zaten karşılığını vergi olarak 
almamız gerekir faturanın orada alamıyoruz, onun için olmuyor. Vergi 
iadesi yapabilmemiz için bunun karşılığının bir yerlerden gelmesi lazım. 
Sizin verdiğiniz şeyler değil, ama onların faturadan dolayı vergileri arta
cak, bazı yerlerden alacağız verdiğimizi. 

Soru : - Asgari geçim indiriminin yükseltilmesi konusu vardı. As
gari geçim indirimi ne olacak? 
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Cevap : - Bunu az gelişmiş 'bölgeler için düşünüyoruz. Ta!bii bu bir 
hesap kitap meselesi açık söyleyeyim. 

Bu arada onu da söyleyeyim, çiftçilerin pancar hariç bütün borçlan 
alacakları ödendi. Hiç kimsenin alacağı yok. Ay sonundan evvel bitire
ceğiz dedik, ödendi. Pancar da ödeniyor. 

Soru : - 24 Ocak kararlan konuşulurken, merak edilen, bir konu 
vardı. 24 Ocak kararlarının Kore modeli, Japon modeli, ya da Şili, Arjan
tin modeli olduğu söyleniyor. Sanayi Bakanı son olarak bir de Kayseri 
modeli dedi? 

Cevap: - Şimdi herkes bir şey söylüyor. Bizim sistemimiz hakkın
da tam bir benzerlik yok. Hatta niye Türk modeli «Türk mucizesi» diye 
çok itibarı var. Niye hem enflasyon aşağı inmiş, hem milli gelir artmış, 
hem de İhracat artmış, üçü beraber pek görülen bir hadise değil. Üçü 
birden olmaz. Ya milli gelir düşer, öbürleri yükselir, ya da diğerleri, biz 
buna. ne Kore ne Şili, bunun adı Türk modelidir. 

Soru : - Daha 'önce batı sistemi demiştiniz? 

Cevap : - Bunu kabul etmek lazım. Serbest Pazar Sistemi batının 
modelidir. Batıdan gelmiştir. Ama gerçi oralarda da müdahaleler olmuş, 
.sistemin dışına .. çıkılmış. Biz bu modelin Türkiye için geçerli olduğu ka
naatindeyim. Yani altyapı olarak. Üst yapıyı değiştirebilirsiniz. Fransa' da 
Sosyalist Hükümet var, ama serbest pazar ekonomisi hakim. Biz ordan 
da ileriyiz, farklıyız yani. 24 Ocak kararlarında kademe kademe belli nok-

. talara gelmişiz. · Bunnu gayesi Türkiye'ye daha iyi bir ülke olarak bırak
mak istiyoruz. Eninde sonunda bırakacağız. 

Soru : - Kalkınmadaki önceliğin özel sektör füracatçılanna da1ha 
fazla tanındığı için eleştiriler var? 

Cevap : - Bu doğru değildir. Biraz kıskançlıktan ileri geliyor. İhra
catçıya çok önem veriyorsunuz diyenler var. Bu doğru değildir bir kere. 
Bazılarının kıskançlığı mı diyeceğiz. İhracatçıyı biz teşvik etmeye mec
buruz. Bunun önemi şuradadır. İhracatçı nerede mücadele ediyor serbest 
bir pazara, korumaya mücadele ediyor, hatta karşı tarafın gümrük duva.
nnı delerek gidiyor. Onu söyleyen sanayicilere şunu sormak lazım «sana 
da aynı teşviki yapayım, şu gümrük duvarlarını tam indirelim var mısın» 
demek lazım. Ama bunu yapamazlar, ben bunu biliyorum. Onu biz de 
yapmayız. Burada söylemek istediğim, kim daha fazla yardıma layık gö
rülen, yardıma ihtiyacı vardır o ihracatçımız gidecek orada başka mallarla 
rekabet edecek. Bizim sanayicimiz gümrük duvarlarının gerisinde müca
dele ediyor. İhracatçı ile sanayici aynı şartlarda değiller. 
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Soru ·: - 24 Ocak Kararlan tam manasiyle ne zaman amacına ula-
şır? 

Oevap : - Şuna 24 Ocak demeyin artık, Türk modeli dedik ya. Bu 
hükümetin bir modeli, ıbir simgesidir. Yani bir ekonomik devir açılmıştır. 
Bu devirde hesap kitap meselesi gelmiştir. Eline kağıdı kalemi alıp kar 
mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz diye hesap edilmeye başlamıştır. Bu bir 
anlayış meselesidir ve yapısal bir değişikliktir. Bu yönden sanayici de 
ihracatç,-ı da hesabını bilmeye başlamıştır. Proje yapanlar da bilmeye 
başladı. Açılan bir Türkiye dış sanayiye doğru giden bir Türkiye, dış sa~ 
nayi ile rekabet eden ıbir Türkiye daha modern daha ileri bir ·1:.1.lke olur. 
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DAVOS'A GİDERKEN YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 
BASIN MENSUPLARINA VERİLEN DEMEÇ 

26 Ocak 1984 

Toplantı sırasında Dünya Bankası Başkanı Clausen ve diğer ilgililer 
· ile temaslarda bulunacağım. Uluslararası sevk ve idare fonunun toplantısı 
sırasında, Atatürk Barajının makina ve teçhizatı'nın finansmanı konusun
da temaslarımız olacak. Ayrıca barajın inşaatı için Türk parasına çevrilir 
bir kredi temin etmek hususunu da görüşeceğiz. 

Bu arada IMF ile orta vadeli 200-250 milyon dolarlık bir kredi an
laşması imzaladık. Bu yıl Dünya Bankasından da iyi bir kredi alacağımızı 
ümit ediyoruz. .işin döviz tarafı tamamdır diyebiliriz. 
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UNION BANK OF SWISS'IN YÖNETİCİLERİ İLE 
GÖRÜŞTÜKTEN SONRA BASIN MENSUPLARINA 

YAPILAN AÇIKLAMA 

28 Ocak 1984 

Ben dün Zürih'te Atatürk Barajı He ilgili hedi konusunda önemli 
bir merhalenin katedildiği görüşmeler yaptım. Barajın teçhizatı için aşa
ğı yukarı bir milyar İsviçre Frangı tutarında bir kredi mutabakatına 
vardık. Detaylar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki ay im
za edileceğini sanıyorum. 

Atatürk . Barajı'nın türbinleri için de Karakaya Barajı'nı yapan İs
viçre, İtalya ve Alman firmalar grubundan müşterek bir konsorsiyum 
için aşğaı yukarı son aşamaya gelinmiştir. Atatürk Barajı ile ilgili bir
çok konu önümüzdeki ay tamamlanmış olacaktır. 

Atatürk Barajı dışında bir bankalar konsorsiyumunca şubat ayı 
içinde Türkiye'ye 300 milyon dolar civarında Merkez Bankası kanalıyla 
bir kredi verilecektir. Burada Amerikan ve Arap bankaları vardı. Biz 
İsviçreli bankaların da girmesini istedik, onlar da kabul ettiler. Bu kredi 
Türkiye'nin kısa zamanda aldığı kolay bir kredidir. Eskiden böyle kredi 
vermezlerdi. 
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DAVOS KENTİNDEN DÖNÜŞTE YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 
-BASIN MENSUPLARINA VERİLEN DEMEÇ 

29 Ocak 1984 

Önceki toplantılara oranla Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilgi 
olduğunu tespit ettik. 

Dünya' da geçtiğimiz yıldan itibaren bir kalkınma başladı diyebiliriz. 
Geçtiğimiz yıllarda maalesef dünya'nın ekonomik durumu iyi değildi. Av
rupa ülkeleri ve OECD ülkelerinde yüzde 3'e yakın bir gelişme hızı var. 
ABD'deki kalkınma hızı biraz daha fazla. Öyle gözüküyor ki içinde bu
lunduğumuz yılda bu gelişme hızı daha da artacak. 

Dünya ülkelerinin artık süratli değil, dikkatli bir ekonomik politika 
izlediklerini tespit ettik. Bütün ülkeler artık enflasyonsuz bir kalkınmayı 
.tercih ediyorlar. Öte yandan dış ticaretin serbestleştirilmesi ve koruma

. cılıktan kaçınılması konusunda hızlı bir tazyik var. Doların haddinden 
fazla değer kazanması sonucu ABD dış ticaret açığını büyük çapta arttır

- İnası nedeniyle korumacılık politikası başta ABD olmak üzere bazı ül
keler tarafından benimsenmiştir. 

Bizim takip etmekte olduğumuz ekonomik politika açıkladığımız 
şekliyle, görüştüğüm bütün ülkelerce ve beynelminel finans kuruluşların
ca beğenilmiştir. Türkiye'de yatının yapmak arzusu eskisiyle kıyaslana
mayacak derecede canlı gözüküyor. Artık Türkiye ıbir nevi yatırım yapı
labilecek ülkeler arasına girmiştir. 

Davos'ta Atatürk Barajının finansmanı ile ilgili olarak bir İsviçre 
Bankası ile temaslarda bulundum ve Atatürk Barajı'nın makina, teçhizat 
ve elektrik aksamı konusunda bir prensip mutabakatına vardık. 

Öyle zannediyorum ki 19 vadeli ve düşük faizli bir milyar İsviç
re Frank'ı civarında bir finansman paketi Mart ayı içinde imzalanacak 
hale gelecektir. Aynca İsviçre Bankaları Şubat ayı içinde yapılacak ban
kalar konsorsiyumunda, Türkiye Merkez Bankası'na 300 Milyon dolar 
civarında bir kredi verecektir. 
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YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİ İLE BİRLİKTE ANIT-KADİR'E 
YAPILAN ZİYAREITE, ANIT-KABİR ÖZEL DEFfERİNE 

YAZILAN YAZI 

30 Ocak 1984 

Büyük Atatürk, 

Demokratik parlamenter rejime geçişimizden sonra 1984 yılı içinde 
bugün Yüksek Askeri Şura'nın birinci toplantısını yapıyoruz. Bu vesile ile 
ilkelerinize olan bağlılığımızı teyid ederken, ideallerinize erişmek için bil· 
tün ,gücümüzle çalışacağımızı huzurunda beyan ediyoruz. 
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TELEVİZYON'DA «İCRAATIN İÇİNDEN» ADLI PROGRAMDA 
YAPILAN KONUŞMA 

31Ocak1984 

·Bu akşam karşımıza yeni bir imkanla gelmiş bulunuyorum. Efendim 
bizden önceki dönemçle TRT Kanununa yeni bir madde .. konmuş, hükü
metlere her ay bir program dahilinde kendi icraatlarını halka tanıtma, 
halka benimsetme imkanı verilmiş. Hükümetlere böyle bir imkan t~"'lın
dığı için çok memnunum. Çünkü şuna derinden inanıyorum ki; hükümet
lerin hem iyi icraatta bulunmak, hem de icraatı iyi tanıtmak başta gelen 
vazifeleri arasındadır. Çünkü netice itibariyle maksat, devlet ile milletin 
bütünleşmesidir. Devleti halk için halkla birlikte bir bütün olarak idare 
etmektir. İşte bu sebepledir ki; bu akşam bu ilk programda sizinle bir soh
bet imkanı bulcluğum için çok memnunum. Müteakip aylarda da bu 
programı daha değişik bir biçimde ama her defasında icratımızı size izah 
etme yönünde kullanmaya devam edeceğiz. 

Takvime bakıyorum da, bizim tam yetkiyle göreve başlamamızdan 
tam 37 gün geçmiş, yani yüce Meclis'ten güvenoyu aldığımızdan itibaren 
tam 37 gün geçmiş, bu 37 günü izlediğimiz gibi çok yoğun bir faaliyet içe
risinde geçirqik. İlk iş olarak birbiri ardına birçok önemli kararname ya
yınladık. Efendim bizim böyle davranmamızın sebebi açık. Evvel emirde 
Türkiye'nin, kalkınma yolunda milletlerarası refah yarışında ne kadar geri 
kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Öte yandan biz devlet idaresinde, bürok
raside, hatta Bakanlar Kurulunu teşkilinde tadili temel değişiklikler yap
ma vaadi ile işbaşına geldik. Ekonomide yapılasal bir değişiklik vaadiyle 
işbaşına geldik. Yaptığımız ilk iş haliyle Türkiye için hayırlı gördüğümüz 
yeni icraat yollarım açmaktır. Devlet gemisine yeni bir rota çizmektir. 
İcraatımızın yaslanacağı yeni mevzuatı süratle yürürlüğe sokmaktır. İşte 
yapiığımız budur. 

37 günlük icraatımız hakkında şu sohbetten istifade ederek, Başba
kan olarak bilgi vermek istiyorum. İlk olarak da bankadaki tasarruflara 
sağlanacak olan geliri artırdık. Niçin Bu konuya biraz değinmek istiyo
rum. Vatandaşlarım, par;:ımızın da refahımızın da en büyük düşmanı enf
lasyondur. Yani hayat pahalılığıdır. Yani fiyat artışıdır. Enflasyonla müca
delede pek çok yol vardır. Vardır ama mücadelede silah, en tesirli silah 
halkın elindeki tasarrufun fuzulü tüketime gitmesini önlemektir. Peki ta-
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sarruf nereye gitmelidir? Bankaya. Mesele kıyıda köşede duran bütün pa
raların bankaya gitmesini sağlamaktır. Bunu nasıl temin edebiliriz? Hü 
kümet böyle istiyor, Başbakan böyle yol gösteriyor diye herkes parasını 
götürüp bankaya yatırır mı? Bu nedenle biz tasarruf sahiplerinin karşı
sında akılcı bir teklifle çıktık. Dedik ki, diyoruz ki, yatırın paranızı ban
kaya, enflasyonun üstünde bir gelir alın, paranız para kazansın. Aile büt
çenize bir ek gelir sağlansın, işte bunu yapmaktayız. Bu arada belirtmek 
istiyorum : Bankadaki paranıza sağlanan gelirin oranı her üç ayda bir 
gözden geçirilecektir. Benim size bu akşam vereceğim bir söz şu: Banka ·. 
gelirleri behemahal enflasyonun üzerinde kalacaktır. Parasını bankada 
toplayan kaybetmeyecek, daima karlı çıkacaktır. Bunu böyle bilesiniz. 
Şimdi sorabilirsiniz. Bankada parası olmayan vatandaş bu uygulamadan 
yararlanmaz mı? Olurmu öyle şey aziz vatandaşlarım, enflasyonun freni
ne basıldıkça, hayat pahalılığı kontrol altına alındıkça bundan herkes ya
rarlanır, herkes faydalanır. 

Hayat pahalılığı konusunu açınca duyuyorum hepinizin aklına şu 
konu gelir. 37 günlük icraatımız sırasında bazı temel malların fiyatı 

ayarlandı. Açıkçası bazı zamlar yapıldı. Elbette ki bu zamlar gönül rızasıy
la yapılmamıştır. Mecburiyetten yapılmıştır, bu zamlar yapılmazsa devlet 
bütçesinin açıklan dayanılmaz boyutlara ulaşacak. 

Bu açıkları kapatmak için ne yapılacak para basılacak, biliyorsunuz 
fazladan para basarak bu açıkların faturasını bütün millet olarak ve çok 
pahalı öderiz, çünkü enflasyon fırlar, ama zam yapılırsa faturasını o malları 
satın alanlar öder, bütün millet değil, şunu da ekleyeyim ki bütün bu eko
nomik tedbirlerin esas maksadı ekonomjmizi sağlığa kavuşturmaktır. 
Hastalığı önlemek için acı da olsa, tatlı da olsa ilaç alınacaktır. Ekonomi
miz sağlığa kavuşunca bunu mutlu sonuçlarını hep beraber göreceğiz, bu
gün ödediğimiz bedelin yarın ödülünü alacağız. Bundan hiç bir kimsenin 
şüphesi olmasın. . 

Sevgili vatandaşlarım. şu 37 günlük icraatımız içinde çok teme] 
bir mesele var. Şimdi onu ele alacağım, niçin bir anda ekonomimizden pek 
çok yasak duvarını kaldırdık? niçin Türk ekonomisine hemen her sahada 
serbestiyet tanıdık? vatandaşlarım, insan ömür boyu sun'i tencffusle ya· 
şayamaz. İnsan sun'i teneffüsle gelişip güçlenemez, ekonomisinin kendj 
tabii kanunları vardır. Sağlıklı bir ekonomi ancak kendi tabii kanunlarına 
göre yürür. nerede bir ekonomik yasak varsa, işte o sun'i teneffüsün ta 
kendisidir. Bizim yaptığımı zher yönden ekonomimiz sağlıklı zemine oturt
maktır. bütün ileri ülkeleri refaha kavuşturmuş sistemi ekonomimize ge
tirmektir. Bizim yaptığımız rekabete dayalı serbest piyasa düzenine doğru 
büyük bir adım atmak olmuştur. Büyük bir adım diyorum ve bunun altı-
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nı çiziyorum. Çünkü hem rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi diye
ceksiniz, hem de bu ekonominin etrafında yasak duvarları öreceksiniz, işte 
buna yarım tedbir denir. Her fırsatta tekrarlarım, ekonomik sahada kal
kınma yarım tedbir denir. Her fırsatta tekrarlarım, ekonomik sahada kal
kınma feraha kavuşmak istiyorsak tedbiri bütünüyle almak gerekir. 

Sevgili vatandaşlarım, ekonomik tedbirler arasında, ithalata getirdi
ğimiz serbestiyet de vardır. Niçin ithalata böylesi bir serbestlik getirdik. 
Ülkemizde hepimize gurur veren bir milli sanayimiz var. Bakın biz bu 
sanayimizin gelişmesi için temel bir tercih yaptık. DıŞ rekabetin dinamiz
miyle sanayimizin hem kendisine, hem memlekete daha faydalı daha ve
rimli çalışması için bir yol açtık, artık herkes hesabım kitabını buna göre 
yapsın. Sanayimiz 30 yıldır korumaya alınmıştır. Elbetteki biz de bu koru
maya devam edeceğiz ama sizin hakkınızı da koruyacağız. Sanayimizden 
daha iyi daha kaliteli mamüller beklemek sizin de hakkınızdır. Bu itibarla 
gümrük duvarlarının aşırı yüksekliğini ayar ederek, sanayimizin rekabet 
gücünü artıracağız, iç piyasada yabancı mallarla rekabet etsin ki dış pi
yasada rekabet gücüne sahip olmaya başlasın içte ithalatı bir nebze ve 
ölçülü olarak kontrollü olarak serbest bırakmışsak esas amacımız 

· budur. Hemen şunu da belirteyim, sanayimizi desteklemek için birçok 
· sanayi hammadçlenin gümrük vergisini indirdik, hatta bazılarını sıfırla
-dık. Milli Sanayimize tahripkar olacak malları ithal yasağı içinde bıraktık. 
Böylece sanayimize hem müsait bir zemin hazırladık hem de yasak 
ile değil, her yönden teşvik ile gelişmesini hedef aldık. Aşırı koruma ne· 
tice itibariyle tüketicinin aleyhine olur, aleyhine olmuştur. 

Bu arada bu sohbetimi izleyen çiftçi kardeşlerime de iyi bir haber 
vereyim. Kaliteli tohumluk, kaliteli damızlık ithaline büyük kolaylıklar 
tamdık. Şimdi bakınız biz ithalatta yepyeni bir boyut geİirdik. İthal mal
larının bazılarına, özellikli lüks tüketim mallarına bir çeşit yeni bir vergi 
koyduk. Niçin böyle yaptık. Önce bu malların piyasaya yüksek fiyatla çık
masını istedik. Yerli mallarımızda bu çerçeve içerisinde rekabet etmesini 
şart koştuk sonra da büyük derdimiz konut meselesinin çözümüne bir 
kaynak olsun istedik. İşte fon dediğimiz, konut fonu dediğimiz yeni kay
nak budur . 

Efendim her fırsatta belirttim. Devlet :IJütçesinde konut işinin hal
line ayrılacak yeterli paramız yok. Bir yerden bütçe dışı bir kaynak, bir 
büyük para ?ulmamız şarttı. Yoksa konut ,işinde havanda su döğmeye de
vam ederiz. Işte ithalattan alınacak bu yeni vergiyi yani fon kesintilerini 
devlet bütçesine dahil etmeyecektir. Bu parayı bütçe ihtiyaçları için kul
lanmayacaktır. Tümüyle konut yapımına aktaracaktır. Vatandaşlarım. 
İthalata getirdiğimiz serbestiyet türünü bir de şu önemli faydası vardır. 



Yasak yoluyla bir türlü önlenemeyen bir tür kangren haline gelen kaçak
çılık, ekonomik yoldan köşeye sıkıştırılmıştır. Havadan para kazanma yol
ları tıkanmıştır. Değerli vatandaşlarım. Şimdi biraz da ihracat konusuna 
değineyim. Geçmiş bir dönemin başarılarını örnek diye vermek istemiyo
rum. Ama bakıyorum 1979 sonunda bütün yıl 2 milyar dolar civarında 
olan ihracatımız 1982'de 6 milyar dolara yükselmiş, iki yılda 3 misline 
çıkmış, bu örneği şunun için verdim: Türkiye'nin Türk sanayicisinin, 
Türk çiftçisinin ihracat kabiliyeti yüksektir. Türkiye'nin ihracat potansi
yeli çok büyüktür. Yeter ki ihracatın önündeki mevzuat engelleri kaldı
rılsın, yeterli ihracat yapacak herkesi teşvik edecek canla başla çalışma
ya sevkedecek iktisadi avantajlar sağlansın. Biz ihracatın 1önüiıde ne kadar 
fuzuli mevzuat engeli varsa hepsini kaldırdık. Dışarıya mal satmak iste
yen her vatandaşa bir tek kendi beyanı ile dilediği malı satmak kolaylığı 
tanıdık. İhracat yapan herkesi her zaman desteklemeye de devam edece
ğiz. 

Değerli vatandaşlarım, bakıyorum şöyle bir notlarıma, 37 günlük 
icratımızın arasında acaba daha neler bulunuyor diye. Efendim, doğu ve 
güneydoğu bölgelerimizi kalkındırmak için getirilen teşvik kanunu var. 
Bu yeni kanun sayesinde sanayimiz bu bölgelere yatırım yapmaya teşvik 
edilmiştir. Vergi muafiyetleri vesair kolaylıklar getirilmiştir. Bu bölgele
rimizdeki işsizliğe bu yolla da çare bulunacaktır. Ayrıca yine bu bölgeler
de görev yapacak doktor, öğretmen gibi devlet memurları zorlama ile de
ğil, daha iyi bir gelirle gönüllü olarak da çalışmaya yönlendirilmiştir. 

Sevgili vatandaşlarım, hükümet olarak şiarımız odur kj, inancımız 
odur ki, millet önüne iktisadi konularda yasak ile zor ile çıkmaktan hiç
bir hayır gelmez. Biz karşınıza daima akılc1, ekonomik tekliflerle çıkma
ya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki, millet karşısında akılcı, tutarlı 
iyi bir teklifle çıkarsanız, millet bu teklife itibar eder, böylece el birliğiyle, 
gönül birliğiyle, kalkınma yoluna gireriz. Bir tek katı olduğumuz husus 
var. O da huzur ve güven meselesidir. Bizi 12 Eylül öncesine, anarşi, terör 
dönemine kim tekrar çekmek isterse, onun gözünün yaşına bakmıyoruz. 
Hemen adalete teslim ediyoruz. Kötü emellerini gerçekleştirme fırsatı ta
nımadan, işinin ortasında yakalıyoruz ve huzur içinde, güven içinde, daha 
mutlu, refah dolt! günlere erişeceğimize yürekten inanıyorum. Hepinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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GÖREVE YENİ ATANAN 22 VALİ'NİN KABULÜNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

1Şubat1984 

Valilik millet ve memleket için ağırlığı olan bir müessesedir. Hadi
seler ne olursa olsun bu :müessese gücünü kaybetmez. 

İki yıl önce Bakanlar Kurulunda belediyelerle il özel İdareleri il
gilendiren vergi kanunlarının değiştirilmesi sırasında belediyelerle il

. özel idare vergilerinin her sene arttırılarak yüzde S'i yüzde 8'e; yüzde l'i 

. yüzde 14'e çıkarmayı 'teklif etmiştim. Ancak bu teklif reddedildi. 

Önümüzdeki yıldan itibaren birer birer bu vergileri artırarak ka
demli bir şekilde bunu geliştirmeliyiz. Böylece valilere bir parça daha 
imkan vermeliyiz. Çünkü şuna inanıyorum; iyi bir vali biraz imkan ile 
beraber birçok işlerin merkeze gelmesine mani olur. Vatandaşın lüzumsuz 
yere merkeze gelip milletvekillerinin peşinden koşmaya, ufak derdi için 
·birçok aracılar aı;amaya lüzum kalmadan, işinin büyük bir kısmı yerinde 
gôrülebilir. Bizim vatandaşın istekleri fazla istek değildir. Birçok iş ufak 
paralarla yerinde daha kolay yapılabilir, ucuz yapılabilir, daha iyi yapı
labilir. Biz merkezden bir takım ihalelerle bu meselelerin hem zama
nını uzatıyoruz hem de daha pahalı yapıyoruz. 

Bugün için v~liliklerin daha 'iyi rteşkilatlanması gerekmektedir. İç
işleri Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların iyi bir koordinas.yonu sayesinde 
daha faydalı, daha verimli çalışmaya gidebileceğinizi sanıyorum. 

Valilik halk arasında, millet ve memleket için pek çok ağırlığı 
· olan bir yerdir. Hadiseler ne olursa olsun güç kaybetme hallnde dahi bu 

müessese gücünü kaybetmez. iHbarı milletten gelen valilerimiz, kendi 
değerleri, kendi çalışkanlıkları, milletle olan iyi münasebetleri sayesinde 
bu değeri daima yukarı götürür. Şimdiye kadar bir çok yerde böyle ol
duğu için valilik !müessesesini biz kendi bünyemiz içerisinde en önemli 
müessese olarak görmüşüzdür. Halkımız da böyle gördüğü için, biz ik
·tidar olarak mahalli idarelere daha geniş imkan sağlamayı düşünüyoruz. 

Halen bakanlıkları birleştirdiğimiz için birleşen bakanlıkların ge
nel müdürlüklerini de birleştirmeye ,çalışıyoruz. Çok dağınık teşkilatları
mız var. Bunlara çeki düzen verip birleştirerek, eleman israfını 9nleye-
biliriz. Böylece meseleyi basitleştiririz. · 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN TARAFINDAN 
KABULDEN SONRA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

2 Şubat 1984 

Soru : ~ Bu yakındaki gezi programınız belli oldu mu? 

Cevap: - Evet 

Çok hızlı gideceğiz, bize yetişemeyeceksiniz, hazırlanın. Yarın Trab-
zon' a gideceğim, orada bir temel atma törenimiz var, oradan Rize üze
rinden, arada bir iki yere uğrayarak, Artvin' e gideceğim, gece Artvin' de 
kalacağım, Artvin'den ertesi gün Samsun'a kadar geleceğiz. Samsun'da 
gece kalacağız, ertesi gün Sinop'a gideceğiz ve döneceğiz. Samsun'dan 
Çorum veya Amasya'ya gelip geoe kalacağız. Ondan sonra da Çorum - Yoz
gat üzerinden Ankara'ya geleceğiz. 7 - 8 Şubat'ta buradayım. Perşembe 
günü öğleden sonra tekrar Konya'ya hareket edeceğim. Konya' dan aynı 
gün Antalya'ya geçeceğim, ertesi gün erkenden Oymapınar Barajına ge
çeceğim ve açılışını yapacağız. Oradan da Mersin' e geçeceğim, ertesi 
gün de Adana, Hatay, Gaziantep. Ayın ll'i oluyor. 12 Şubat sabahı erken
den Kahramanmaraş'a geleceğim. Kahramanmaraş'ın kurty.luş günü.var. 
Oradan Kayseri'ye geçeceğim. Bir gün sonra Nevşehir, Kırşepir'i ziyaret 
edip Ankara'ya döneceğim. 

Soru : - Ermenilere verilen ceza konusunda bir diyeceğiniz var mı? 

Cevap: - O konularda bir şey söylemek istemiyorum. 

Soru : - Fransa ile ilişkilerimizi gözden geçirme açısından Sayın 
Cumhurbaşkanı ile bu konuyu görüştünüz mü? 

Cevap: - Hayır, o konuları görüşmedik. O kadar hissi hareket et
miyoruz. Maales.ef bu konuların biraz daha mantıklı dµşünülmesi lazım. 
Ama biz başka türlü düşünüyor, onlar başka türlü düşüyorlar. 

Soru: - Büyük kent yönetimlerinin düzenlenmesi ile ilgili karar
name hazırlıkları hangi aşamada? 

Cevap: - Çalışıyoruz, orada zaten çok uzun bir şey olacağını zan
netmiyorum, daha ziyade büyük belediye reislikleri ile aynı büyük bele
diye hudutları içerisinde ilçe belediye reislerine veya belediye hudutları 

216 



içerisinde ilçe belediye reislerine veya belediye meclislerinin vazife dağı
lımlarını tesbit edecek, onların sorumluluk ve yetki alanlarını belirleye
cektir. Aynca, koordinasyonun nasıl yapılacağını gösterecektir. Uzun bir 
kararname olacağını zannetmiyorum. Zaten, seçimden evvel hazırlıklar 
biter. 

Soru : - Belediye başkanı ile valinin üzei-inde bir yetkili olacak m? 

Cevap: - Hayır şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Esas yönetimin 
başında büyük belediye reisinin olması lazım. 

Soru : - İmar Affına ilişkin hazırlıklar tamamlandı mı? 

Cevap: - Bu e~ zor işlerden biri, seçimden önce ~uhakkak Mec
lise sevkedilecek. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde de konut ve 
kamu yatırımlarının hızlandırılması konusundaki tasarılar bir iki güne 
kadar sevkedilir hale gelecektir. Akşam bir daha baktım onlar da kolay 
kanunlar değildir. Seçime kadar götüreceğimiz kanunlar bunlardır. Tah
min ederim önümüzdeki hafta Meclis'e sevk ederiz. 

Soru : - Bürokrasi ile ilgili Kararname için de Anayasa Mahkeme
si'ne başvurulacağı söyleniyor? 

Cevap : - Bunlar söylenir. Mühim olan konu bu değildir. Bakınız 
kanun kuvvetinde kararnamelerin hangi sahaları düzenleyeceği bellidir. 
Bu Anayasa' da sarih biçimde yazılmış o nedenle kalkıp da kanun kuvve
tinde kararnameleri başka sahayı düzenlemekte zaten kullanamayız. Bu 
kararnameler o zaman Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanamaz. 
Bu nedenle o iddia doğru değil. 

Soru: - İsviçre' den alınacak kredi ile ilgili anlaşma ne zaman im-
zalanacak? · 

Cevap: - İsviçre' den alınacak krediye ilişkin anlaşmanın Şubat 
ayında imzalanacağına dair haberler oğru değil. Bu Şubat ayı ol
mazsa Mart ayı olur. Biz prensipte anlaştı . Bu haberler ciddi değil. İyi 
okuduğunuz zaman görürsünüz. Biz gazete erin yanlışını çıkarmak için 
vesika vermeyiz. Onlarla uğraşmaya lüzum y 

Soru : - Emekliler de vergi iadesinden yararlanacak mı? 

Cevap: - Emeklilerde vergi iadesi kapsamına alındı. Zaten bunun 
bir yolunu arıyorduk. Arkadaşlarımız ilave ettiler doğrudur. Emekliler, 
en kolay fatura toplayacak gruptur. En fazla yardım onlara gelecektir.» 
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ANKARA'DAN TRABZON'A GİDERKEN UÇAKTA BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

3 Şubat 1984 

Soru: - İşçi ücretlerine bu sene yapılacak zam ne oranda olacak? 
Enflasyon oranını karşılayacak mı? 

Cevap: - Bu yıl işçilere enflasyonun üzerinde bir ücret zammı ve
rilecektir. Yüksek Hakem Kurulu toplu pazarlık dönemine geçmeden 
önce, bu yıl sona erecek toplu sözleşmelerle ilgili ücret zammını belirler
ken, gelir vergisinin yüzde 30'a indirilmesiyle, faturalara vergi iadesi ko
nusunu gözönüne almayacaktır. 

Kurul, tavanı serbest bırakılan zam oranını belirlerken, genel ücret
leri, işçinin aldığı ücreti ve işletmenin durumunu gözönünde bulundura
caktır. 

Soru: - Enflasyon oranı 1984'de ne olacak? 

Cevap: - Enflasyonda kesin rakamlar henüz belli değil. Biliyorsu
nuz, enflasyon Kasım ve Aralık aylarında hızlanmıştı. Biz 19 Aralık'ta 
görevi devraldık. Hükümet olarak aldığımız ilk tedbir de ~ankalarl~ il
gili oldu, faizleri ayarladık. Şimdi aradan bir iki ay geçti. F<l:zla bir şey 
yok, ancak bir takım işaretler var ama rakkamlan görmeden bir şey söy
lenemez. Biz enflasyonu aşağıya çekmek için tedbirler aldık. Yukarı giden 
enflasyonun yavaşlayıp yavaşlamadığı rakkamlarla belli olur. Bu mesele 
kısa vadeli mesele değildir. Üç, dört ayı da görmek lazım. Almış oldu
ğumuz tedbirlerin tam tesirini o zaman görmek lazım. 

Soru: - Banka mevduatlarında beklediğimiz artış oldu mu? 

Cevap: - Bankalara fonlar yeni akmaya başladı. Hatta fazla aktı, 
biz çekmeye başladık. Böyle operasyonlar da var. Bu fonlar tasarruflar
dan oldu. Bankalardan Hazine ile ilgili tahvil karşılığı, bono karşılığı ~lan 
!arın fazlalığım almak lazım. 50 milyar liranın bir kısmını Hazine kul
lanıyor ama yine çekiyoruz. Hazine ihtiyacı olduğu için alıyor, biz çeki
yoruz. İki işi birden yapıyoruz. 

Soru: - Çiftçiye olan borçlar ödendi mi? 

Cevap: - Bütün çiftçi borçlan ödendi. Pancar borçlan da kademe 
kademe ödeniyor. Hiç kimseye borç kalmadı. 
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Soru : - Emeklilere ve işçilere yeni imkanlar tanınacak mı? 

Cevap: - İşçi ücretleri tavanını serbest bırakmamızın manası şu: 
Bizim sözümüz, enflasyonun üzerinde bir gelir vermek. Ana prensip bu. 

Enflasyonun üzerinde ücret zammı verilecek. Alt tabanı enflasyon
dur, bu önümüzdeki senenin enflasyonudur. 

İkincisi, vergi indirimi var, yüzde beş oranında. Faturalı hayat yü
rürlüğe girdi. Yüksek Hakem Kurulu ücJ:1etleri tesbit ederken bunları na
zarı itibare almayacak, işçinin, memurun lehine ücretler tesbit edilecek. 
Son ikinci sene zamlardan sonra zaten eski toplu sözleşme düzenine gi
riliyor. 500 bin kişi için bu bir nevi tam bir toplu serbest pazarlık 
dönemine geçiş gösteriyor. Her işletmenin durumuna gÖre, alınan ücret
lerin durumuna göre, işletmenin kendi durumuna göre makul bir şey ve~ 
rebiJirsiniz. Herhangi bir şeyle sınırlamıyoruz, bu işletmeden işletmeye 

değişebilir. Toplu sözleşmelerin ikinci yılı bitenler zaten normal toplu 
sözleşme yapacaklar. Bu ikinci yıl zam alanlardır, orada da bir serbestlik 
getirmiş olduk. 

Türkiye' de toplu sözleşmesini yapmış ikinci yıl zammını bekleyenler 
var. Yüksek Hakem Kurulunda bu esaslar olacak. İkinci yılını bitirmiş 

.·yeni toplu sözleşmeye girecekler var ki, o tamamen sendika sistemine 
giriyor. 
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TRABZON'DA YAPILAN KONUŞMA 

3 Şubat 1984 

Başbakan olarak seyahatimi Trabzon' dan başlattım. Hükümetimiz 
birçok iktidarlarla mukayese edilmeyecek bir süratle iş görmektedir. \Bir 
iki ay içerisinde bir iki yıllık icraatı gerçekleştirdik. 

Biz iktidara geldikten bu tarafa, seçim meydanlarında sizlere ver
diğimiz sözü tahakkuk ettirme yoluna girdik. Şimdiye kadar hiç bir şe
kilde yapılamamış birçok ;işe el attık. Onları iyi yollara memleket için 
yararlı yollara soktuk. 

Orta direğin güçlenmesi için çiftçiye, esnafa zorluk getiren bir takım 
defter tutma zorunluluklarının limitlerini yukarı çıkardık. Hem de ka
nuni haklan sonuna kadar kullanarak. Esnafın birinci sınıf defter tutma 
mecburiyeti 6 milyondan başlıyordu. Bugün 18 milyon liraya çıkardık. 

Çiftçininki 4 milyon liradan başlıyordu. 12 milyon liraya çıkardık. 
Bunlarla da kalmadık. Götürü vergiye tabi olan vatandaşlarımız 500 bin 
liradan itibaren götürü vergiden çıkıyorlardı. Onları da 1,5 milyon liraya 
yükselttik. 

Biz, gene orta direğin mensubu olarak mütalaa ettiğimiz memur ve. 
işçiler için onların gelirlerini arttıracak bir kanunu TBMM'den geçirdik. 
Eline ayda 30 bin lira civarında geçen ve bunun için fatura getirebilen 
aşağı yukarı yüzde 11 civarında iade alacaktır. Bu da üç bin liradır. Yıl
lardır verilemeyen MEYAK iadeleri konusu vardı. İnşaallah, bunların ya
nsını Mart ayında yansını da Haziran ayında ödeyeceğiz. Memurumuzu 
da bu suretle yıllardır alamadığı bir imkana kavuşturmuş olacağız. Orta 
direğin en büyük sıkıntısı hayat pahalılığından geliyor. Biz 'iktidara 
gelmeden, yani Kasım ve Aralık aylarında fiyatlarda ciddi bir artış başla
mış. Gelir gelmez ciddi tedbirleri aldık. 

İnanıyorumki, bu tedbirler kısa zamanda neticelerini verecek ve 
enflasyonu yani hayat pahalılığını frenleyecektir. Bunda fevkalade karar
lıyız. Yani halkımızın üzerine son yıllarda bir nevi dev gibi çöken bu 
hayat pahalılığı meselesini biz Anavatan Partisi İktidarı döneminde mu
hakkak halletmeye kararlıyız. 

Bakınız bir konu daha söyleyeyim. Çiftçimiz maalesef ürününü Dev
lete verir. Bir türlü parasını zamanında alamaz. Bizim seçim konuşmala-
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rımızda bu konunun da devamlı olduğunu, bunun aslında parasızlıktan 
değil de hesapsızlıktan geldiğini söyledik. Bugün geçtiğimiz ay içinde bü
tün çiftçi borçları ödemek üzere kooperatiflere her türlü yardımı yaptık. 
Ve zannediyorum çiftçinin bugün bizden herhangi bir alacağı kalmamış
tır. İyi politika takip etmeye başladık. Fındığın fiyatı yükselmeye başladı. 
Dışarıda da yükseliyor. Sadece bizde değil, ama !herşeyi hesaplı, kitaplı ya
parsanız, bu işler düzelir. Ama yanlış yaparsanız, hesapsız, kitapsız ya
parsanız hiçbirisi düzelmez. 

Bizim işadamlarımızın başında, hatta işçimizin başında, yurt dışın
da çalışanların başında Demoklesin kılıcı gibi duran Türk Parası Koruma 
mevzuatı diye bir şey vardı. Cebinizde bin dolar buldular mı dosdoğru 
hapse giderdiniz, kaldırdık gitti. Yani bugün cebinde dolar filan taşıyan 
korkmasın. Hatta gitsin bankaya da dolar hesabı da açtırsın. Ona bile 
müsaade ettik. Ekonomi böyle kanunlarla idare edilmez. Ekonominin ta
bii kanunları vardır. Tabii kanunlara uymak zorundasınız, uymadığımız 
takdirde bu işler her söylenen gibi olmaz. Kendi bildiğine gider, şimdi 
bakınız, bunu kolaylaştırdık. Bize dedilerki, bu parayı nereden bulacak 
Özal. Kambiyo kolay, dolan alan dışarı gidecek. Bir de iki senede bir 
yiırt dışına çıkma müsaadesi vardı. Yok, dedik isteyen parası varsa bu
yursun gitsin. Bizim memlekette dışarı gitme heveslisi yok, merak etme
.yin. Zaten giden gidiyordu. İstediğiniz kadar yasaklayın giden bir yolunu 
bulup gidiyordu. Bir şey daha söyleyeyim. Biz ithalatta da bir serbestiyet 
getiriyoruz. Neden getiriyoruz, onu da söyleyeceğim. Bir tanesi şu. İ tha
latta serbestiyet getirdiğimiz zaman siz mal alanlar, yani bir nevi tüketen
ler daha ucuz mal alma imkanını bulacaksınız. Çünkü :rekabet olacak. Re
kabet olunca da hem iyisi, hem ucuzu meydana gelecek. Biri budur. Ama 
bir de şu tarafı var hadisenin, Bir de lüks mallar var. Türkiye'ye kaçak 
geliyor. İşte bir çoklarının cebinde Amerikan sigarası var: 500- 600 liraya 
satılıyor nereden geliyor, bunlar, kaçak geliyor. Kaçak gelince kim bun
lardan para kazanıyor. Kaçakçı karaborsacı. Biz bunları ithal etsek ne 
olacak. Nasıl olsa içiliyor. Aradaki farkı da biz alsak ve şu memleketin 
konut meselesinin çözümünde yardımcı olsak dedik. Şimdi bu iş yakında 
çalışacak, hazırlık yapılıyor. Lüks araba geliyordu. Gene onları da kaçak 
olarak getiriyorlardı. Veyahutta sefaretler kanalı ile geliyordu. Buyurun 
getirin ama verginin iki misli kadar da bir fon ödüyoruz. Oda gitsin fa
kirin fukaranın ev yapımına. Gene söylediler, bu kadar parayı nereden 
bulacak Özal diye. Para var, hiç merak etmeyin. Çünkü bunlar memlekete 
şu veya bu şekilde girdiğine göre, bu yara ödeniyor demektir. Şimdi biz 
onu resmi kanallardan alırsak, o paralar .da resmi yolla girecektir. Bu iş
leri yaptık. Karaborsacılar, Tahtakale ölmedi, yaşıyor falan diye birtakım 
hikayeler attılar. Hayatı sürdürmeye çalıştılar. Ama söylüyorum. İşin so-
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nu gelmiştir._ Doğru dürüst meslek tutun, vaktiyle Doğu Anadolu' da, Gü
neydoğu An,adolu'da yanlış ekonomik politikalardan dolayı hayvan kaçak
çılığı o~urdu. Adam sıkıntıdan Suriye'ye, Irak'a hayvanlarını huduttan ge
çirir, hatta Suriye hududunda, mayından korkmayarak gene satışı ya
pardı. 

Ekonomik politikalar düzeldi. Hayvanlar normal ihraç edilir oldu. 
Aynen deminki sigara misali gibi ve kaçakçıların bir kısmı da ihracatçı 
oldu. Doğrusu da budur. Onun için herkes namuslu bir şekilde çalışırsa 
bu memleket daha yukarıya gider. Ama namuslu bir şekilde çalışabilmesi ' 
için de Devletin, Hükümetin doğru dürüst politikalar uygulaması lazım. 
Yani çalışmayı teşvik etmesi lazım. Havadan para kazancına' mani olması 
lazım. Bu ekonomik politikaların böyle olması lazım. Biz bunların yolla
rını biliyoruz. Bu konuda bizim karşımıza çıkamazlar, hiç merak etmeyin. 
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RİZE'DE YAPILAN SOHBET TOPLANTISI 

3 Şubat 1984 

Birbuçuk ay gibi kısa bir sürede birçoklarının tahmin edemeyeceği 
kadar çok meseleye el attık. Çözüm yollarına soktuk. 1,5 ay içersinde 
Meclisten 7 önemli kanun çıktı, hızımız çok. 

Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı 50 yıllık mesele idi do
kunulamıyordu, korkuyorlardı, korkuluyordu. Aynı şekilde ithalat rejimi
miz komple değişti. Eskiden serbest liste şeklindeydi. Şimdi yasaklar var, 
geliş serbest. Türkiye için bu geçerli bir sistemdir. Aldığımız tedbirlerin 
tesiri yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Daha biraz beklemek la
zım. Enflasyon hızında vesaire bir frenl·eme gözüküyor. Fiyat artışların
da yavaşlama görülüyor. Bu kararlı tutum içinde de devam edeceğiz. 

Türk parasını biraz aranır hale· getireceğiz. Bunu yapmaya mecburuz. 
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ÇAY - KUR'DA Y:APILAN KONUŞMA . 

3 Şubat 1984 

Hükümetimiz 41 günlük bir hükümettir. Ve memleket, Millet mese
lelerine sahip çıkmaktadır. Hükümetimizin icraatında yer alan en önemli 
konular huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, orta direğin güçlen
dirilmesi, işsizlik, konut, Güney ve Doğu Anadolunun· kalkındırılmasıdır. 

Esnaf ve çiftçiye verilen kredilerde tahminlerin üzerinde artırma
lar yaptık. İmkanlar geliştikçe önemli olan bu gruba verilen kredileri 
daha iyi hale getirmektir. Hızlı çalışma verimli çalışma ile kalkınacak, 
geri kalmışlıktan kurtulacağız. Artık memleketin hızlı çalışmaya ihtiyacı 
var. 

Çay konusunu biliyoruz ve bunu en iyi şekilde halletme yolunda gi
deceğiz. 

Konut meselesi için çok ciddi tedbirler alıyoruz. Önümüzdeki gün
lerde de ticari bir takım kanunlar çıkarılacaktır. 

Konut meselesinin en önemli sorunu finansmandır. İş başına gelir 
gelmez bu meseleye çözüm yollan gösterdik ve tatbikata başladık. Bize 
nereden para bulacaksınız diye sordular. Vaktiyle Konut Kanunu yapıl
dığında bütçe gelirlerinden yüzde 5 bu fona para verilecekti. Bu da 100 
milyar lira civarında bir rakamdı. Ancak maalesef 20 Milyar lir:adan fazla 
para verilememiştir. 

Bütün kontrollere rağmen Türkiye'ye k
1

açak olarak 8 bin ton yabancı 
sigara girmektedir. 

Tekel'in hava meydanlarındaki mağazalarında sattığı sigara bin 
tondur. Bir hesap yapalım. Bir kilo sigara 50 pakettir. 10 bin ton 500 
milyon paket sigara eder. 500 liradan satılınca 250 milyar lira eder. Bu 
250 milyar liralık iştir. Kim alıyor bu parayı bunun dörtte biri döviz ola
rak dışarı gidiyor gerisinden kaçakçı karaborsacı kazanıyor. Bunu biz 
ithal edelim dedik. Devlet kazansın, millet kazansın dedik Biz yabancı si
garayı ,350 Liradan satacağız. 250 Liradan hesap ederseniz böylece 100 
Milyar Lira civarında yapar. Bunun bir kısmı devlete vergi olarak gider
ken bir kısmı da konut fonuna gidecek. Konut fonuna bu kaynaktan ciddi 
para gelecek. Böylece, parası verilmeyen kooperatiflere para verilmeye 
başlanacak. Konut inşaatı hızlanacak inşaat sektöründe yavaş yavaş can
lanma meydana gelecek. 

Aynca toplu konut fonuna, lüks yabancı arabalardan gelecek gelir de 
eklenecektir. 
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KARADENİZ GEZİSİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE HOPA'DAN 
ARTVİN'E GELİRKEN BORÇKA VE GÖKTAŞ>TA 

HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

4 Şubat 1984 

Sevgili, Vatandaşlarım, 

Madenlerin araşt'ırmalarını geliştirerek daha büyük kapasiteler, da
ha yeni imkanlar ortaya çıkarmaya kararlıyız. Bunun için de yerli ve ya
bancı ne kadar imkan varsa bunu memleket emrine vereceğiz. Sözümüz 
var. Bunların hepsini birer birer yerine getireceğiz ve yurdun her köşe
sine daha iyi hizmet götüreceğiz. Hızlı çalışmaya örnek olacağız. Herkesin 
daha fazla çalışmasını istihsal etmesini ve kazanmasını istiyoruz. Daha 
ileri memleketlerle aramızdaki mesafe ancak hızlı çalışarak kapatılabilir. 
Çalışmazsak beklersek, yavaş gidersek ileri memleketlerle aramızdaki me
safe kazanmaz, kapatılamaz. 

Bu memlekej:in topraklarının altında daha çok madenler var, ara
y~cağız. Daha fazlasını bulacağız. Çünkü memleketin insanının işe ihti
yacı var. Bu işde ya tarımda ya da madenlerde çalışmayla olacaktır. Ma
denlerin araştırılmasını geliştirmek için kararlıyız. Bunun için de yerli ya
bancı bütün imkanları memleket emrine vereceğiz. Çünkü önemli olan 
sizlerin daha iyi bir yaşama seviyesine ulaşmasıdır. Bunun yolu çalışmak, 
istihsal etmek ve üretmekle olur. 

Murgul Bakır İşletmelerimizde 'daha fazla balpr üretelim, Türkiye' 
nin ihtiyacını karşılayalım. !Bugün çıkardığımız bakırımız kendimize yet
miyor. İhraç edemiyor dışarıdan ithal ediyoruz. Asırlardır bu madenler 
bu memlekette işlenmiştir. Ama inanıyorum ki, daha büyüklerini çalı
şırsak buluruz. Yıllar önce tGöktaş Bakır İşletmeleri Tesisleri kurulurken 
bu yöreyi ziyaret ettim. Buranın meselelerini başından beri biliyorum. 

Memlekete daha iyi hizmet yapmak için yola çıktık. Hükümet ola
rak 40 günde gösterdiğimiz hızlı çalışmaya devam edeceğiz. Sınır ili olan 
Artvin' e daha iyi imkanlar sağlanacaktır. Kara yolunun iyi bir hale geti
rilmesi ile transit ticaretinin arttırılmasına da yeni imkanlar bulunacak
tır. 

Seçim sırasında bir sözüm vardı. Gittiğim yerlerde Anavatan Parti
sinin çıkaracağı milletvekili sayısının üstündeki milletvekilinin ben ola
cağımı söylemiştim. Artvin 3 -O çıkardı. Bu hesaba göre, Artvin'in dör
düncü milletv·ekili benim. 
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ARTVİN VE İLÇELERİNDE HALKA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA 

4 Şubat 1984 

Sayın vatandaşlarım, Bizim düşüncemiz hudut şehirlerimize ayrı 

bir hız ve özel bir önem vermektir. Memleketin bir köşesinde hem hudut 
şehri hem de geri kalmış bir bölge olan Artvin' e ayrı bir önem vermek is
tiyoruz. 

Ben 6 Kasım seçimlerinde iki ilimize gidemedim. Bunlardan biri 
Artvin, diğeri Sinop'tu. Bu gezimde verdiğim sözü tutarak Artvin'i ziya
ret ettiğim 'için fevkalade bahtiyarım. Artvin'de yaşama şartları yurdu
muzun diğer yerlerine göre oldukça zor. Ama biz memleketin her tara
fını mümkün olduğu ölçüde bir ve beraber yapabilmek, dengeli bir kal
kınmayı yurdun her tarafında sağlıklı bir şekilde, götürmek arzusunda 
ve azmindeyiz. Bu bakımdan Artvin'i önümüzdeki yıllarda daha iyi ge
liştirme imkanı bulacağız ve inşallah transit yollarıda tamamlayacağız. 
Transit yollar vasıtasıyla Artvin, Türkiye'ye yaklaştırdığı komşu mem
leketlere bir kapı olduğunu ve bu transit ticaretin de büyük ölçüde isti
fade ettiğini hep birlikte göreceğiz. 

Orman meselesine de büyük önem veriyoruz. İnanıyorum ki, tabii 
kaynaklarımızı insan gücüyle bideştirebilirsek, sizlere daha büyük hiz
met imkanı bulabileceğiz. Bu memleketin insanlarına daha fazla hizmet 
aşkı gönlümüzde yatmaktadır. Kalkınmada, gelişmede, diğer ülkelere 
göre geriyiz. Bu memleketin insanları, diğer ülkelerin insanlarına akılca, 
zekaca daha geri değildir. İyi yol gösterilirse, iyi iş imkanları hazırlanır
sa, memleket iyi idare edilirse, işler çabuk yapılırsa, aradaki mesafeleri 
kapatırız. Türkiye'de bugün, 50 milyona yaklaşan nüfusu ile, herkese iş 
bulmak zorundayız. İşsizlik meselesi önemli bir hale gelmiştir. Bunun için 
hızlı çalışmak lazım. Bu memleketin tabii kaynaklarından madenlerinden, 
insan gücünden en iyi şekilde istifade ederek memleketi ileri götürmek, 
yeni iş sahaları açmak, genç nesle daha iyi bir istikbal için her türlü gay
reti sarfedeceğiz. Hükümetimizin aldığı tedbirlerin sonuçlan görülmeye 
başlanmıştır. Daha önceki idönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
lerce başkan seçemezken, hükümete gelir gelmez yedi önemli kanunu 
meclisten geçirdik. 
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GİRESUN'DA KAPALI SALON TOPLANTISINDA HALKA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA 

4 Şubat 1984 

Yanlış politikaların uygulanması ekonominin tabi kaideleri içinde 
sürdürülememesi sonunda ülkemizde bir takım zorluklar ortaya çıktı. 
Doğru ekonomik politikalar uygulanırsa karaborsacılık önlenecek. Tahta
kale ölecek merak etmeyin. Karaborsayı t·eşvik eden, devletin yanlış uy
guladığı politikalardır. 

Biz vaadettiğimiz konularda çok ciddi girişimlerde bulunduk. Ev
velki iktidarların yıllarca başaramadığını biz gerçekleştirdik. İthalat re
jimimizi değiştirdik. Sanayiyi niye rekabete hazırlıyoruz? Rekabet sana
yimizi daha iyi hale getirecek, sanayimiz daha güçlü olacak onun için. Biz 
çiftçinin dertlerini kendi derdimiz olarak görüyoruz. Bugün pancar hariç 
çiftçiye bütün devletten alacağı para ödendi. Fındık paralarının zamanın
da ödenmesi sonucunda fiyatlar içerde de dışarda da yükseldi. Çiftçi kre
dil.erinin artırılması, esnafa Halk Bankası dışında diğer bankalardan da 
kredi verilmesi üzerinde çalışılmaktadır. 

Yıllardır ödenemeyen MEYAK kesintileri de memurlara geri verile
ce.ktir. Memurlara~ MEYAK kesintisinin 20 milyarı Mart ayında 20 mil
yarı da Haziran'da ödenecek. Benim de memurlardan bir isteğim var. 
Bunları harcamasınlar bankaya yatırsınlar. Biz kullanalım. Böylece her
şey karşılıklı olur. 

Elimizde iki üç kanun tasarısı var. Bunlardan birisi Konut Kanunu. 
İkinci önemli kanun köprü ve barajlar gibi yatırımların gelirlerinin satış
larıyla ilgili kanun tasarısı, bu da hazır. Böylece yatırımlan hızlandırma
nın yeni bir formülünü buluyoruz. Olanların gelirini satıp, yenilerini ya
pacağız. Üçüncü kanun İmar Affı Kanunudur. Bu kanun ile önemli bir 
meseleye el atmış olacağız. 

227 



TRABZON'DA ATASU PROJESİNİN TEMEL ATMA 
TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

4 Şubat 1984 

Burada, bu geç saatte Trabzon için fevkalade önemli bir projenin . 
temelini atmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyorum. İçmesuyu me
seleniz başladığımız gibi ıve bizim hızımıza uygun olarak kısa bir zaman
da programına göre tamamlanacak böylece ilin bu önemli derdi de hal
ledilmiş olacak. Son 40 günü geçen bir süre içinde, hükümetin başında 
bulunuyoruz. Ve hızlı bir çalışma temposu içinde idare ediyoruz. Bu hızlı 
çalışma temposunun ana sebebi, memleketimizin yapılacak çok işi ol
ması, kaybettiğimiz zamanların bir an evvel telafisidir. Bizim milletimiz 
akıllıdır, çalışkandır, kendisine iyi yollar gösterildiğinde ve iyi hedefler 
verildiğinde aşamayacağı engel çözemeyeceği mesele jy"oktur. Birlik ve 
beraberlik içinde bir çok konuyu çok 'iyi bir şekilde hailedebileceğimize 
inanıyorum, nitekim şu kısa dönem içerisindeki çalışmalarımız bunun 
böyle olacağını, bunun böyle olduğunu zaman çok iyi neticeler alınabile
ceğini göstermektedir. Hükümetimiz son 1,5 ay içinde fevkalade hızlı bir 
tempoda çalışmıştır. Elde edilen neticeler fevkalade ümit vericidir. İna
nıyorum ki bu tempoya bütün milletimiz de ayak uyduracak ve Türkiye'
yi kısa zamanda bu az gelişmişlik çemberinden kurtararak· dünyan in sa-
yılı ülkeleri arasına sokacağız. -

Bizler bu memlekette merkezi idarenin çalışmaları yanında önemli 
konuların bundan sonra yavaş yavaş mahalli idarelere kaydırılmasına 

inanan bir grubuz. Bizim görüşümüz mahalli idarelerin, memleketin ma
halli dertlerini çözecek bir şekilde güçlendirilmesidir. 

Mahalli idareleri mali bakımdan daha fazla güçlendirecek ve onlara 
önümüzdeki yıllarda bütçelerden daha fazla para transferi yapacağız. 

Çünkü bu gibi hizmetlerin, mahalli idarelerle ilgili hizmetlerin ancak ye· 
rinde yapılması ·halinde daha iyi netice alındığına ve vatandaşlarımızı lu~ 
zumsuz bir tarzda devamlı Ankara'ya gelmelerinin bu şekilde halledile
bileceğine inanıyoruz. Şimdi de kısaca Trabzon' dan bahsedeyim. Uzun 
süre, Osmanlı devrinde vilayet olan bir şehirdir. Bu bakımdan her türlü 
alakaya da layıktır. Su imkanı bol olan Karadeniz' de, Trabzon' un bu ka
dar müddet su sıkıntısı çekmesi inanılacak gibi değildir. İkinci önemli 
konu kanalizasyon sorunudur. Bu sene ihalesi yapılacak olan kana-
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li7asyonun esas ~nşaatı önümüzdeki sene başlayacaktır. Trabzon için 
önemli bir konu da otel meselesidir. Bu konuda da elimizden gelen gay
reti göstereceğiz. Son olarak bir önemli konudan daha bahsedeceğim. 
Şehrin epey sıkışık olan sahil yolu üzerine gerekli alakayı göstereceğiz. 
Bunlar ş\..·lıirlerin medeni ihtiyaçlarıdır. Medeni ihtiyaçlar yerine getiril
diği zaman m~lletimiz hep beraber · el ele verdiği zaman bütün bu mese
leleri çözecek. Atatürk'ün bize gösterdiği muassır medeniyet seviyesine 
inşallah kısa zamanda erişmemiz nasip olacaktır. 
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GİRESUN'DA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

5 Şubat 1984 

Soru: - Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizde bir gelişme sözkonustı 
mudur? 

Cevap : - Avrupa ile ilişkilerimizi, Konsey ile ilişkilerimizi devam 
ettirmek arzusundayız. Bu enterasan bir konu. Başlangıçta, bu dönem 
sakın gitmeyin, sizi oraya almayıp, çıkaracaklar diyenler oldu. Hatta, 
biz bile {(acaba) dedik. Çünkü ben meseleyi bilmiyordum, detayını ince
letmemiştim. Ondan sonra önümüze bir çok hariciyeden kriptolari, se
firlerden telgraflar gelmeye başladı. Stenier şu raporu hazırladı, falanca 
şunu söyledi diye bilgiler geldi. Onları toparlayıp da meseleyi incelediği
miz zaman durumun hiç te böyle söylendiği gibi olmadığını, Türkiye'nin 
bir kere Mayıs'ta 'kabul edilip, edilmemesi ile Ocak'ta kabul ·edilip edil
memesi arasında hiç bir fark olmadığını anladık. Bize şu düşünce hakim 
oldu. Biz Konsey'e aza isek, Türkiye'de 6 Kasım da yapılan seçimlerin de 
dürüst bir şekilde yapıldığı ortadadır. ;Buna göre, bizim orayq gitmemiz 
fevkalade tabidir. Gitmediğimiz takdirde kendimizden şüphe ettiğimizi 
de peşinen kabul ettiğimiz manası çıkardı. Çünkü, 6 Kasım seçimleri için 
onlar daha seçimler yapılmadan, bunun dürüst olmayacağı, bazı partile
rin seçime sokulmadığı, adayların veto edildiği gibi bir takım gerekçeler 
ileri sürdüler. Bu şekilde ortaya çıkan Parlamentoyu biz kabul etmeyiz 
dediler. Halbuki seçimler dürüst bir şekilde yapıldı, hatta kendi basın
larının yazdığına göre tercih edilmeyen ·bir parti iktidara geldi. ';Bunu gör
dükleri halde hala seçimler dürüst değildir diyorlarsa çok ön yargılı fi
kirler vardı demek ki. 

Biz sayın meclis başkanının başkanlığında diğer parti başkanları ile 
toplandık, konuştuk. Buraya parlamenterleri göndermeye ve bizim par
lamenterlerimizi kabul etmedikleri takdirde oradan çıkmaya karar ver
dik. S teiner ağır bir karar tasarısı hazırlamıştı. Eğer biz Avrupa Konseyj 
toplantısına gitmeseydi'k o tasarı kabul edilecekti. Bizim oradan çıkaca
ğımız anlaşılınca karar tasarısı oylanmadı bile, yoksa orada gayet ağır 
bir tasarı hazırlanmıştı ve bu tasarı geçecekti. 

Şimdi meseleyi böyle görmek lazım. Biz ne kadar batılı olmak isti
yorsak, Avrupalı da Türkiye'yi batıdan ayırmak istiyor. Bu bize kaldıraç 
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işini yapmak imkanını veriyor. Oraya gitmeye hakkımız vardı, adamları
mızı yolladık. Sonuç hakkında kanaatim işudur: Niye gidildi? Mayıs' da 
gidilse olmaz mıydı? diyen köşe yazarların hepsi şimdi çark etmeye ça
lışıyorlar, tercümanların grevini de bir bahane olarak ortaya koyuyorlar. 
Aslında, öyle olmadı. Tercümanların grevi olmasaydı, sizinle bahse ~ire
rim ki bizim parlamenterler yine orada kalacaktı. 

Şimdi, önümüzde Mayıs ayı var. Şu anda parlamenterlerimiz orada
dır, oya iştirak etmişlerdir ve Avrupa Konseyi'nin üyesi sıfatını almış

lardır. Bundan sonra da bizi oradan atabileceklerini hiç tahmin etmiyo
rum, buna hakları da yoktur. Böyle bir şey yaptıkları takdirde de Avrupa 
Konseyi adına en utanılacak şeyi yaparlar. Açıkca söyleyeyim bu bizi faz
la etkilemez, bize hiç dokunmaz, hiç aldırmayız. Biz, iyi niyetimizi gös
terdik. Avrupa ile ilişkilerimizi, Konsey ile ilişkilerimizi devam ettirmek 
istiyoruz. Bu samimi arzumuz. Ama, bir takım oyunlarla bizi oradan at
mak istiyorlarsa atarlar, güçleri varsa atarlar. Biz de bir daha ortaya git
meyiz. Atarlarsa birşey olmaz, o kadar da önemli bir yer değil. Netice 
itibariyle Türkiye açısından başarılı bir sonuç eldç edilmiştir. Fazla kim
s~yi üzmemek için de fazla abartmak istemiyorum. 

Soru : - Enflasyonun üzerinde ücret verilmesi hakkındaki düşün 
ct:lerinizi öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Enflasyonun üzerinde ücret verilmesi konusunda bu se
nenin enflasyonunu kastediyoruz. Dikkat ederseniz bir şey söyledim. Bu 
sene yüzde beş vergi indirimi var. Yüksek JHakem Kurulu bunu nazari 
itibara almayacak. Faturayı da nazarı itibara almayacak. Bu aşağı yu· 
karı yüzde onyedi civannda .bir fark gelir getirir. Enflasyona sadece ücret
ler sebep değil. 

Soru : - Yapılan zam oranı, memurlar için de enflasyon iizerinde 
zam yapılmasını gerektirmez mi? 

Cevap: - Memurlara zam vermediğimizi kim söyledi, enflasyonu 
daha bilmiyoruz. 

Fiyat artışları Ocak ayında iyi görünmektedir, hatta son beş sene en 
düşük rakamları ortaya çıktı. Memurlara yapılacak zammın enflasyonun 
altında olmc.ması lazım, tabii enflasyonu hedefimizde tutarak. Meyak 
kesintilerini ver.--.yoruz. O az bir rakam değil aslında, bu kesintileri ver
meye korkanlar oldu. Biz formülünü bulduk, vereceğiz dedik, gözümüzü 
kararttık. Bunun için bankadan para çekeceğiz, bunun yolları var. 

Soru : - Asgari ücretin belirlenmesi konusunda yeni bir formül 
düşünüyor musunuz? 
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Cevap: - Asgari ücret, kanundal<l esaslara göre belirleniyor. Ça
lışanlar bakımından asgari ücret konusu önemli bir konu. 

Bir de çalışmayanlar var, işsizler var, bunlar bakımından fevkalade 
hayati bir konu, çünkü işsizlik artıyor. Beraberinde bazı marjinal işler 
ortadan kalkmaya başlıyor. Bu meselenin dengesi vardır. Asgari ücret ko
nusuna herhalde eğiliriz. Bakacağız. 

Soru : - Yabancı sermayeye maden arama çalışmalarında bir ay-· 
rıcalık söz konusu mu? 

Cevap: - Maden arama çalışmalarında yabancı sermaye, yerli ser
maye diye bir ayrım yapmıyoruz. Yeraltında durdukça madenlerin hiç 
kimseye yararı yok. 

Soru: - Zirai ürünlerin ödemeleri ne şekilde yapılacaktır? 

Cevap: - Zirai ürünlerin ödemelerinin bir kere de toptan verilmesi 
yerine taksitler halinde yıl boyunca ödenmesi konusunda çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Soru : - Muhalefet partilerinin, hükümete yönelttikleri eleştiri
lerle ilgili görüşünüzü öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Bizim takip ettiğimiz bfr politika var. Bizim işimiz, mil
letimize hizmet etmektir. Polemiğe girmeyiz. Neticeleri seçimlerde görü
rüz. Mahalli seçimlerde en çok oyu biz alacağ1z. 
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ORDUDA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

5 Şubat 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Hükümetimiz, esas itibariyle bizim orta direk diye tabir ettiğimiz 
çiftçisi, esnafı, işçisi, , memuru ve emeklisinden müteşekkil büyük bir 
grubu ana hedef almıştır. Yani~ bunların geçimini daha iyileştirmek, 
bunlara yeni iş sahaları açmak ve bu mc.mleketi batı ülkelerinde olduğu 
gibi bir an evvel sağlam bir yapıya kavuşturmaktır. 

Çiftçinin mahsulünün karşılığının zamanında ödenmesi konusunu 
seçim sıralarında da ifade ettim. Bunlar parasızlıktan değildir. Bu iş za
manında ödenmiyorsa, biraz hesapsızlıktandır. Nitekim Ocak ayı içeri
sinde bütün borçlarımızı fındı'k da dahil hepsini ödeyeceğiz dedik ve bu 
sözümle yalancı çıkmadık, hepsini ödedik. Bu yıl fmdık konusunda daha 
jyi tedbirler alacağız. Çiftçinin faizciye boğulmaması için avans verme 
sistemini geliştireceğiz ve zamanında parasını belli tarihlerde almasını 
temin edeceğiz. Böylece, eskisinden daha iyi şekle oturtacağız. 

Bugüne kadar _esnaf, çjftçi, memur ve işçi için alınan tedbirlerle, 
önemli kolaylıklar-ve imkanlar sağlandı. Esnafın kredileri de geçen yıl
lara göre daha yukarı çıkarılacaktır. 

Şunu da memnuniyetle belirteyim ki; Türkiye'nin dış ülkelerde kredi -
hibarı artmıştır. Türkiye'ye kredi vermeyenler, kapılarında kaldığımız 
ülkeler, bankalar, şimdi bizim memleketimize gelip, bize kredi vermek 
istiyorlar. Hatırlanacağı gibi, 3 -4 yıl öncesine kadar Türkiye'ye kredi 
verilmiyordu. Her çalınan kapıdan, geri dönülüyordu. Demek ki, çalıştı
ğımız zaman bunun sonucunda dışarıda kredi itibarımız artıyor. Demek 
ki, biz son üç- dört senede iyi çalışmışız. Gittiğimiz dış ülkelerde Türki
ye'nin itibarını görüyoruz. Bunun memleketimizin çalışkanlığı sayesinde 
olduğunu söyleyebilirim. 
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FATSA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

5 Şubat 1984 

Sevgili Fatsa'lılar, 

Fındık paralarınızı aldınız değil mi? Fındık paralarını en iyi şekilde 
değerlendirmelisiniz. Bu memlekete başka işler yapalım, biz yol gösteri
riz. Çünkü memleketin yeni iş sahalarına ihtiyacı var. Bu işleri hep be
raber, hep birlikte açanz. 

Bir tabirim var, her zaman söylerim. Unumuz, yağımız, şekerimiz 
var, helva yapmasını bilmek lazım. Biz bu helvayı yapmayı biliyoruz. 

Bir memlekette birlik ve beraberlik olursa, Türkiye' de çok şükür 
bu vardır, aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Her
şeyi hallederiz. 

Önümüzdeki aylarda, hayat pahalılığının es ki aylara oranla düşme 
göstereceğini, bunun belirtilerinin ·görülmeye başladığını memnuniyetle 
kaydetmek isterim. Çünkü eskiden zam yapmak isteyenler yavaş yavaş 
bunun kendileri için tehlikeli olduğunu anlamaya başlamışlardır. 

Önemli olan yapılan işlerin memlekete fayda getirmesidir. 

Hızlı çalışmaya ihtiyacımız var. Diğer' ülkelere nispeten geri kal
dık. Vakıa budur, onun için bizim hedefimiz, daha ileriye gitmektir. 'Bu 
hedefte çalışmaktır. 

Yurt dışında bulunan iki milyon yurttaşımız da, Türkiye'ye, orada 
gördükleri yenilikleri getirerek katkıda bulunmaktadır. 
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SAMSUN YAŞAR DOGU KAPALI SPOR SALONUNDA, 
TERME VE ÇARŞAMBA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

5 Şubat 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

ünümüzde çözümlenmesi gereken önemli meseleler var. 

İşsizlik ciddi boyutlardadır. Bu meseleye kolay çare bulunamaz, sıkı 
çalışmaya girmek lazım. Onun için acele ediyoruz ve sıkı çalışıyoruz. 

Konut meselesi de tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Konut meselesi
nin çözümü için ~ona kaynak yaratılacak, fakir fukaranın ev sahibi ol
ması sağlanacaktır. Bunun çözümü ile, piyasaya canlılık geleceğini, in
şaat sektörünün hızlanmasıyla piyasanın hareketleneceğini umut ediyo
ruz. 

Bu arada sGn günlerde üzerinde çok konuşulan muz meselesine de 
değinmek istiyorum; Birisi mevcut nizamlara uyarak dışardan muz ge
tirdi. Aslında bizim programımızda muz ithali bu devrede yoktu. ileride 
yapacağız. Şunu gördük, yanlışlıkla bizim mualiflerimiz tenkit etmeye 
başladılar, memleketin bu ' kadar ihtiyacı varken muz mu kaldı ithal 
edecek dediler. Ama gördük ki bizim politikamız doğru imiş. Bütün dün
ya' da muz en ucuz meyvadır, lüks değildir. Maalesef bizim memleketi
mizde lüks olmuştur. Almanya' da elmadan da uçuzdur · muz. Bizde ise 
700- 800 liradan satılıyordu, ithal edince fiyatlar hemen iniverdi. Bir 
yerde ikaz ettim, halka bu kadar pahalı muz yedirmeyelim diye, Böyle 
giderse muzu ithal ederiz, fakir halkımıza muzu ucuz olarak yediririz. 

Şimdi, bizi tenkit edenlerin önüne bir muz meselesi attık, konuşup 
duruyorlar. Onlar konuşup dursunlar biz de ciddi işlerle uğraşıyoruz. 

İthalatı yavaş yavaş )serbest hale getiriyoruz, birden değil. Çünkü. 
birden yaparsak, bazı mahzurları vardır. _Ama bunun kararını verdik. 
Artık sanayimiz devamlı yüksek korurr.a altında değil, yavaş yavaş ko
rumadan aşağıya inecek ve halkı düşündüğümüz için tüketiciyi düşündü
ğümüz için onun daha makul mal almasını temin edeceğiz. Türk sanavini 
aşırı derecede korumakla vatandaşımızı daha çok düşündüğümüz İ~in, 
rekabet esası getirdik, bir malın iyi olması için rekabet olması lazım. 
O zaman herşey daha iyi çalışır. 
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SİNOP'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

5 Şubat 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Büyük milletin 6 Kasım seçimlerinde itimadına mazhar olarak ikti
dara geldik. 

Seçim sırasında ne vaad ettiysek onları birer birer yerine getiriyo
ruz. Bizim iki üç konuda vaadimiz oldu. Bunların başında bu memleket
te işçi, çiftçi, esnaf, memur ve emekliden müteşekkil orta direğin güç
lendirilmesi geliyordu. Bu güçlendirme meselesinin nasıl çözüleceğini 
açık seçik bütün milletimize anlattık, televizyonda anlattık, seçim mey
danlarında anlattık. Ve «ilk işimiz bu memlekette hayat pahalılığının hı
zını yavaşlatmaktır» dedik. İktidara geldiğimiz günlerde maalesef enf
lasyon dediğimiz, hayat pahalılığı dediğimiz canavar tekrar azmaya baş
lamıştır. Hergün fiyat değişiklikleri, gazetelerde birer birer yazılıyordu. 
İktidara gelip güvenoyu almadan, hatta hükümet programını mecliste 
dahi okumadan bu işin önemini kavrayan hükümetimiz derhal ciddi ted
birleri o safhada almıştır. 

Bugün üzerinden bu tedbirleri alalı 35 -4p gün geçmiştir ki, müsbet 
tesirleri görülmeye başlamıştır. Ama önümüzdeki aylarda her halde ha
yat pahalılığı ile mücadelemiz bütün hızıyla devam edecektir. 

Sizlere geçiminizi kolaylaştırmak üzere fatura üzerinden vergi iadesi 
yapacağız. Bizim bu vaadimize çok kimse inanmak istemedi, ama gördü
nüz. Bu işle ilgili kanun TBMM' den geçmiştir ve yakında inşallah yürür
lüğe girecektir. 

İşçilerimiz, memurlarımız bu yolla maaşlarına ve gelirlerine asgari 
yi;zde 10 civarında bir ilave yapma imkanına kavuşacaklardır. Hızımız 
fazladır, tempomuz yüksektir. 

Memleketin çözülmesi gereken çok meselesi var. Bu meseleleri çöz
mek için hükümete talip olduk ve çözeceğiz. Çünkü kaybedecek zamanı
mız yoktur. Maalesef Türkiye dünyanın ileri ülkelerine göre geri kalmış 
bir ülke. Bir an evvel ileri ülkelere yetişmek mecburiyetindeyiz. 
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MERZİFON'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

6 Şubat 1984 

Şu anda 45 günlük hükümetiz. Şimdiye kadar hiçbir hatamız olma
dı. Yıllardır bütçe açık vermektedir. İnşallah bizim idaremizde bütçenin 
zaman içerisinde dengeleştirilmesi ve iki yakasının bir araya getirilmesi 
mümkün olacaktır. Ama bunun da kolay olmadığını ifade etmek istiyo
rum. 

Hükümet, kısa dönemde fevkalade önemli meselelere el attı ve bun
ları çözüme ulaştırmak için de hızlı bir tempo ile çalışmasını sürdürdü. 
Yaptığımız işlerin envanterini ortaya çıkardığımız zaman durumun iyi 
olduğu görülür. 

Konut Fonuna geçtiğimiz iki yılda bütçeden ancak 20 milyar lira 
verilebildi. Bu da tabiatıyla konut pr~blemi gibi büyük meselenin çö
zümünde bir ferahlık sağlayamamıştır. Biz toplu konut fonuna kaynak 
sağlanması için bazı tedbirler aldık. Türkiye'ye 10 milyon ton kaçak si
gara giriyor. Bunlar yerli sigaradan üç misli farkla satılacak. Bu aradaki 
fark da, kısmen devlet hazinesine, kısmen de konut fonuna girecek. Bir 
yıl · içinde 70- 80 milyar lira gelir elde edeceğiz. Ancak bunun yeterli ol
madığını belirtmek isterim. 

Şimdi yeni bir konut fonu kanun tasarısı sevk ettik. Yeni bazı kay
naldarı harekete geçirmek istiyoruz. Hem konuta para temin ediyoruz, 
hem kaça'kçılığa mani oluyoruz ve karaborsadan haksız kazanç sağlan
masını önlemiş oluyoruz. Bunun yanısıra kaçakçılarla mücadelemize de
vam edeceğiz. 

İmar affı Kanununu da basitleştireceğiz. Kanunlar 15-20 gün için· 
ele kanunlaşabilecektir. 

Baraj, köprü gibi yatırımları hızlandırmak, bunların gelirlerini hal
ka satmak, buradan gelecek paralarla yeni barajlar, yeni köprüler, yeni 
tesisler yapmak için bir kanun tasarısı da hazırladık. Bu kanun tasarısı 
da yakında TBMM'ne sunulacaktır. 

Memleketin beklediği çok acil işler vardır. Bunların çözümü için 
çalışıyoruz. 

En önemli konu enflasyondur. Bunun çözümünde de sabırlı olmak 
gerekir. Frene bastık, ama bunun neticeleri daha sonraki aylarda görü
lecektir. 

Pancar üreticilerine olan borçlar zamanında ödenecektir. En önemli 
konu çiftçinin mahsülünün zamanında ödenmesi konusudur. Çünkü çift
çi mahsülünün parasını ne zaman alacağını bilmelidir. Ödemeler geçen 
yılki gibi olmayacaktır. 
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ÇORUM'DA GAZETECİLERİN SORULARINA VERİLEN 
CEVAPLAR 

6 Şubat 1984 

Soru: - Gıda maddelerinin sağlığ2. uygunluğu açısından kontrolü 
yapılıyor mu? 

Cevap : - Jialkın sağlığı bakımından bu çok önemli. Her zaman 
söylemiyor muyuz? Sanayide de kaliteli mal meselesi, gıda maddelerinde 
de k~.liteli ve aynı zamanda ucuz mal meselesi önemlidir. Devletin görevi 
belli standartları uygulamaktır. O standartlar eksikse uygulatırız. 

Svru: - 25 Mart seçimlerinde birinci parti mi olacaksınız? 

Cevap : - Biz ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci partilerle alakadar 
değiliz, biz halkın hizmetindeyiz. Hizmet vermek istiyoruz, polemik yap
mak istemiyoruz, yaptığımız iş budur, haberiniz olsun. 

Soru: - 67 il belediye başkanlığından kaçını kazanacaksınız? 

Cevap: - O tahminleri yapmayalım. Falcılık olur. Üç ilin belediye 
başkan adaylarını bir iki gün içinde açıklayacağız. 

238 



ÇORUM-MECİTÖZÜ İLE SULUOVA İLÇELERİNDE 
HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

6 Şubat 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Ülkenin bütün meselelerini biliyoruz. Bunların çözümü için hızla 
çalışıyoruz. 

İşlerin süratle halledilmesi, sizin böyle 'kararlar alan bir partiye gü
venip oy vermeniz sayesindedir. Devletin sözüne vatandaşın itibar etmesi, 
güvenmesi lazım. Halk devletin sözüne inanırsa, birçok mesele halledilir. 
Ufak tefek kazançlarla halkı yanlış inançlara götürmemek, devletin iti
barını sarsmamak lazımdır. 

Amacımız, yeni neslin refahını sağlamaktır. Memlekette birlik ve 
beraberlik olursa aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz mesele kalmaz. 
Hepsini hallederiz. 

Ekonomik sahada iki seri önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan 
biri ihracat ve ithalatla, diğeri Türk parasının kıymetini koruma mevzua
üyla ilgilidir. 
· - Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı 50 yıldır dokunulama
yan bir mevzuaU.ı. Bu bizim iş yapma kapasitemizi büyük çapta frenli
yordu. Bunun değiştirilmesi konusunda yıllarca istenen tekliflere rağmen 
tedbir alınamıyor, herkes çekiniyordu, yani bir nevi ateşe elini uzatma 
.gibi bir hadise idi. 

Bundan da çekinmedik. Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı 
ile ilgili şimdiye kadar düşünülemeyen, geniş, kolaylaştırıcı tedbirleri al

·dık. İnanıyorum ki, bu tedbirler önümüzdeki aylarda faydalarını göste
recektir. 

Memleketin çözüm bekleyen acil meseleleri için aylardır hazırlanı
yoruz. Bunların başında bakanlıkların reorganizasyonu geliyor. Bütün 

-bakanlıkları kanun hükmündeki kararnamelerle yeni baştan düzenledik. 
12 bakanlığı 6 bakanlık haline getirdik. Bunu da vatandaşlarımıza daha 
süratli, daha verimli ve iyi bir hizmet vermek için yaptık. Zor bir ope
rasyondu. Yıllardır bu memlekette merkezi idarenin reorganizasyonu ko
nusu ele alınmış, raporlar hazırlanmış, ancak hiçbir tatbik sahası bulu
namamıştır. Bunu çok kısa sürede tatbi'k eWk. 

Bunu yaparken, «bundan sarsıntılar doğar, bürokraside sıkıntılar 
meydana gelebilir, bu da sizin aleyhinize olur, politikada bu kadar büyük 
operasyon yapılmaması gerekir» diyenler oldu. Bizim ·arzumuz birçok 
meseleyi doğru bildiğimiz yolda düzeltmekti. Bu işleri tamamladık. Bü
rokrasi kısa zamanda yerine oturdu, Bakanlıklar eskisinden iyi çalışmaya 
başladı. 
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YOZGAT'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

6 Şubat 1984 

Sevgili Yozgatlılar, 

Amacımız hep beraber ileri bakmaktır, bu güzel ülkeyi ileri götür
mektir. Yeni nesile, geleceğin garantisini, onların istikbale güvenle bak
masını sağlamamız lazım. Bunun için el birliği ile çalışmamız gerek. Hü
kümetimiz bu konuda öncelikle hareket edecektir. Türkiye büyük bir 
ülkedir. Bu cennet ülkeyi el birliği ile layık olduğu yere çıkaracağız. Hü
kümetimiz vatandaşlardan güç alarak çalışmasını hızlı bir şekilde sürdür
mektedir. İleri ülkelerle aradaki farkın kapatılması için daha ço'k çalış- . 
mamız lazımdır. 

Sevgili Yozgatlılar, buraya gelmeden önce Alaca'daki konuşmam-· 

da Şeker Fabrikalarının yapımına devam edeceğimizi söyledim. Şeker· 

fabrikaları ile köylüye, işçiye, nakliyeciye büyük hizmet götürülür. Tür-. 
kiye'de ilk şeker fabrikası Atatürk tarafından kurulmuştur. Şeker fabri
kalarının kurulmasını başlatanları teşekkürle anmalıyız. Memlekete bil-· 
yük hizmet etmişlerdir. Şeker fabrikaları her gittiği yerde çiftçiye imkan 
sağlar. Çiftçi pancar ekiyor. Sağlıklı ve devamlı bir gelire kavuş~yor. Bu 
birinci fayda, ikincisi istihdam yaratıyor. Yen~ iş imkanları açılıyor. Şe
ker fabrikalarına pancarın gelmesiyle nakliye imkanı ortaya çıkıyor. Şe
kerin başka yere gitmesi kamyonlara iş veriyor. Yani birçok yere iş im-· 
kanı sağlıyor. Şeker pancarının küspesi var. O küspeden besiciler istifade 
ediyor. Yani hayvancılık gelişiyor. Türkiye'deki şeker fabrikaları, ihti-· 
yacı fazlasıyla karşılıyor ama, fazlasını komşularımız İran'a Irak'a sa-. 
tıyoruz. Önümüzdeki yıllarda memleketimize daha fazla şeker fabrikası 
yapılacaktır. Çünkü bu yolla hem köylümüze, hem işçimize, hem de nak-· 
livecimize büyük hizmet götürülür. Bu sayede iş imkanları açıyoruz. Yurt 
dışına ihracat yapıyoruz, döviz 'kazanıyoruz, onun için şeker fabrikası 

yapmaya devam edeceğiz. 

Hükümet olarak elimizden gelen hizmeti yapacağız; Doğru olan, 
haklı olan, hizmetleri yerine getirmektir. Vatandaşımız iş bekliyor, köy
lümüz iş bekliyor. Herkes daha iyi yaşama kavuşmak istiyor. Hükümet
lerin vazifesi imkanları açmak vatandaşlara yol göstermekdir. Biz bunu 
büyük bir istekle ~apıyor, yapmaya devam ediyoruz. · 
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YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE HALKA HİTABEN YAPILAN 
KONUŞMA 

6 Şubat 1984 

Yerköylü Vatandaşlarım, 

1950'1i yıllarda Türkiye'de iki üç köyde elektrik vardı. Bugün ise 
köylerin yüzde 70- 75'i elektriğe kavuşmuştur. Beş yıl sonra elektriksiz 
köy kalmayacaktır. 

İşsizlik genel bir derttir. Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölge
~jnde işsizlik fazladır. İş imkanları sağlayarak, geri kalmış yörelerden 
insan göçünü önleyeceğiz. 

İnsanın toprağından ayrılması çok zor bir şeydir. Bu bölgelerde 
yeni iş sahaları açılacaktır. 

Yeni fabrikalar için devlet ve halkın elele vermesi gerekir. Yeni ya
tirımlar için tasarrufların fuzuli yere kullanılması yerine, iyi işlere para 
yatırarak teşvik edilmesi gerekir. 

Muhalefet partilerinin, TRT'nin hükümetle ilgili yayınları konusun
daki eleştirilerine de değinmek isterim. Ben ve Bakanlarım sizlerin içine 
gfrerek, sizlerden ·telkinler alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun 
için yurdun her tarafına dağıldık. Televizyonda görünmemizden dolayı 
Lljze sataşıyorlar. Anrn biz aldırmayacağız. Polemiğe girmeyeceğiz. Çün
kü bizim işimiz sizinle. Sizin için çalışacağız. Televizyonda görünürüz. 
Çünkü hükümetiz. 
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GÜNEY KORE MİLLİ MECLİSİ BAŞKANI İLE 
GÖRÜŞME ÖNCESİNDE YAPILAN KONUŞMA 

7 Şubat 1984 

Güney Kore Milli Meclisi Başkanı Chae Mun Shick'i Türkiye'de gör
ımekten memnunlu'k duymaktayım. 

Son yıllarda Kore ile aramızdaki ilişkiler en yüksek seviyeden baş
'layarak devam etmektedir. Memleketlerimiz arasında coğrafi mesafe epey 
uzundur. Ama dünya büyük çapta değişmekte, mesafeler gitgide kısal
maktadır. Bu bakımdan teknolojinin ilerlemesi ile bu mesafelerin kısal
masıyla, ilişkilerimizin ticari ve iktisadi sahada da gelişeceğini ilerleye
·ceğini kuvvetle tahmin ediyorum. 

Kore'nin son 15 sene de yaptığı gelişme, hızlı kalkınma bizim mem
ileketimizde de ya'kın bir alaka ile takip edilmektedir. Bu tecrübeden bi
_zim de istifade etmemiz faydalı olur kanaatindeyim. Bu bakımdan geçti
,ğimiz yıllarda gerek devlet kademesiyle, gerekse özel sektörle karşılıklı 
ı.ülarak birçok temaslar yapılmış ve bilgi alış verişi epey ilerlemiştir. 

242 



il. BASIN TOPLANTISI METNİ 

Değerli Basın Mensupları, 

- Süratli Karar Alma -

Hükümet olarak göreve başladığımızdan beri vadettiğimiz hususları 
süratle gerçekleştirmek gayreti içindeyiz. Süratimiz !bazı çevreleri rahat
sız etmektedir. Bize işi aceleye getiriyorsunuz diyorlar. 

Bir insan işi nasıl süratli yapabilir. O işi biliyorsa yapabilir. İşi ace
leye getirmiyoruz, işi bildiğimizden :dolayı süratli yapıyoruz. Zaten hazır 
olmasak, bu kadar süratli hareket etmemiz de mümkün değil. 

Birçok konulara hazır geldik. Mesela, bütün Bakanlık Teşkilatlarım 
reorganize etmek, bir günde 400 sayfayı geçen Kanun Kuvvetinde Ka-
rarname çıkarmak, hazırlıklı değilseniz zaten mümkün değildir. Demek 
ki hazırlıklıyız. B_!l 'iş sadece hazırlıklı olduğumuzu gösterir. Gerek bütün 
ithalat rejiminde köklü değişiklikler yapmak, gerek 50 senedir dokunula
mıyan Türk Parasını Koruma mevzuatını baştan aşağıya değiştirmek ha
zırlıklı olduğumuzun 'Örneğidir. Bu da gene meselede hazırlıklı ve kararlı 
olduğumuzu gösterir. 

Biz vaadlerini tutan bir iktidarız. Ne söylediysek, bunları yerine ge
tiriyoruz. Seçim beyannamemize ve netice itibariyle de ic:raatımıza bakıl-
dığı anda şu görülecektir : Vaadlerimizi tutuyoruz .. 

Esnafa, sanatkara ve çiftçiye verilen kredileri arttıracağız. Defter 
tutma konularında da kolaylıklar sağlıyacağız dedik. Bunların hepsini 
yaptık ve yapıyoruz. 

Memura, işçiye, ücretlilere faturalı vergi indirimi getireceğiz dedik 
ve hemen Meclis'e sevkettik. T. B. M. M.'de çok süratli çalışarak bunu ka
nunlaştırmış, Sayın Cumhurbaşkanımız da onaylamış ve kanun yürürlü
ğe girmiştir. Geçmiş dönemlerde Meclislerimizin ibu çalışma süresi içinde· 
başkan bile seçemedikleri ıçok görülmüş hadisedir. 

Ama bizim farklılığımız işte buradadır. Bu kadar kısa süre içerisin
de hem Meclis çalışır hale getirilmiş, hem de 7 önemli kanun çıkarılmı,ş
:tır. 4 kanun da sıradadır ve en kısa zamanda çıkarılacaktır. Bu da bizim 
hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor. 
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Değerli Basın Mensupları, 

Bu ikinci basın toplantımızda kamu oyundan, dolayısıyla değerli ba
sınımızdan bizlere çok sık sorulan bir soruya, detaylı bir cevap vermek is
tiyorum. 

- Orta Direk -

Soru şu: 

«Hep Orta Direk, Orta Direk diyorsunuz, fakat Orta Direk için bu
güne kadar hükümetiniz ne yaptı? Orta Direğin yükünü kısa ve uzun va
dede nasıl hafifleteceksiniz?» diye soruyorlar. 

Önce Orta Direk için yaptığımız icraatı, almış olduğumuz kararları 
açıklamakla başlıyorum. 

Biz, Orta Direk için vaadettiklerimizi aradan daha henüz bi:rıbuçuk 
aydan az bir zaman geçmesine rağmen hemen hemen hepsini yerine getir
dik. 

Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi faturaya vergi iadesi konusudur. 

- Faturaya Vergi 1 adesi -

Nedir Vergi İadesi? 

Vatandaş, topladığı faturalara karşı, devletten yaptığı harcamanın 
belirli bir kısmını vergi iadesi olarak geri alacaktır. 

Bu uygulama ile hakiki sosyal adaletçi olduğumuzu bir defa daha 
ispat ediyoruz. ' 

Şöyle ki, fakire ve dar gelirliye daha fazla vergi iadesi veriyoruz. Ge
liri ve durumu nisbeten daha iyi olana ise daha az vergi iadesi veriyoruz. 
Bu bizim sosyal adalet anlayışımızın en güzel örneğidir. Yardım yapıldığı 
·zaman, bu yardımın sadece dar gelirliye yapılması inancındayız. Yoksa 
genelde sübvansiyonlar yaparak, geçmişte yapılan hatalar gibi fakire in
tikal etmeyen yardımlara karşıyız. Bunun en güzel örneği benzindi. Eski
.den benzin fiyatını Devlet sübvanse ediyordu. Yani bir kısım parasını 
kendisi ödüyordu. Benzini fakir kullanmıyordu ki, dolayısıyla Devletin ka
sasından yılda milyarlarca lira para çar-çur oluyordu. Halbuki vergi iade
sinde de gördüğünüz gibi fakire daha fazla vergi iadesi, yüksek gelirliye 
ise daha az vergi iadesi veriyoruz. Sosyal adaletçiliğin çok daha güzel bir 
örneğini burada verdiğimize inanıyoruz. 

Emeklileri de faturalı vergi iadesi kapsamına aldık. Verdiğimiz yüz
de lO'luk iade, esasında Devletin emeklilere yaptığı hibe bir yardımdır. 
Çünkü emeklilerden zaten vergi alınmıyordu. Bu şekilde emeklilerimizin 
gelirini de yüzde 1 O daha fazla arttırmış olduk. 
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- Çiftçi, Esnaf, Sanatkar -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Devletin üreticiye olan tüm borçlarını da pancar hariç 20 Ocak'a ka
dar ödedik. Bu Türkiye tarihinde şimdiye kadar nadir yapılabilmiş bir 
iştir. Destekleme alımlarında da üreticiye mahsulünün hakiki değerini ve
recek bir politika uygulayacağız ve bunu da icraatımızla göstereceğiz. 
Çiftçi vatandaşımız ürettiği malın hakiki değerini, alın terinin değerini 
alacaktır. Bundan hiç endişe edilmesin. Mahsul bedelleri de artık zama
nında ödenecektir. 

Bunun paralelinde esnafa, çiftçiye, sanatkara vereceğimiz kredileri 
arttıracağız dedik ve arttırdık bunu da memnuniyetle tekrar beyan etmek 
isteriz. 

Memurların MEYAK kesintilerini de, ilk taksitli Mart ayında olmak 
üzere iade ediyoruz. Yıllardır geri verilip verilmeyeceği tartışılan bu ke ... 
sintileri biz memurumuza geri ödeyerek, bu sene geçimini biraz daha ko
laylaştırmayı hedef aldık. Memurlarımızın alacakları bu toplu parayı, ko
nut edinmeleri için açılacak tasarruf hesaplarına yatırmalarını bilhassa 
tavsiye ederim. Bu şekilde daha kolay konut sahibi olabileceklerdir. Ko
mit alırken «peşimı.tı nereden bulayım» sıkıntısı içinde olmıyacaklardır. 

- Emekliler -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Biz işbilir, iş bitirici bir idare olduğumuzu hep söyledik. Bunun gü
zel ıbir örneğini daha vermek istiyorum. Yine Orta Direk için yaptığımız 
işlerden biridir. Bildiğiniz gibi işçi emeklileri, memur emeklileri, Bağ-Kur 
emeklileri üç aylık maaşlarını almak için banka önlerinde, soğuk ve yağ
murlu günlerde utanç verici bir durumda kuyruklarda bekler hale getiril
mişti. Bu çok basit görünen mesele bile maalesef şimdiye kadar çözüle
memişti. Biz buna çok pratik bir çözüm getirdik. Bundan sonra emekli
ler için bankada bir hesap açılacaktır. Bu hesapları biz açacağız. İşçi veya
hut memur emeklisinin bu hesabına, üç ayda bir veya ayda bir para trans
fer edilecektir. İsteyen emekli isterse aylığının bir kısmını çekebilecek, is
terse onu bankada bırakıp, gelirinden istifade edebilecektir. Bu sistemle 
emeklilerimizin mağdur olmasını, banka önlerinde karda kışda bekleme
sini önlemeyi hedef alıyoruz. Bu uygulamaya üç ilimizde hemen 'başlaya
cağız. 

Bu husus tam çözüme kavuşunca, 65 yaşın üzerinde olan 746 bin 
muhtaç ve güçsüz vatandaşımızın da maaşlarını daha kolay alacakları bir 
sistem geliştireceğiz. Görüldüğü gibi azmedince yıllardır herkesin şikayet 
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ettiği, fakat halledilemeyen birçok mesele çözülebiliyor. Türkiye'nin diğer 
meselelerini de böyle görüyoruz. Azmedersek, gayret gösterirsek, çalış

ma heyecanı içinde olursak, bütün meseleleri tek tek çözebileceğimiz inan
cındayız. 

- Enflasyon -

Kıymetli Basın Mensupları 

Orta Direğin sıkıntısını ve yükünü azaltacak en mühim husus, enf
lasyonun, yani hayat pahalılığının dizginlenmesidir. Bu dizginlenmediği 
takdirde ücretlere yapılan veya yapılacak artışların vatandaşlara yaran 
değil, zararı dokunacaktır. 

·Bu hususu biraz daha açmak istiyorum. 

'Diyelim ki, bu sene işçiye, memura % 25- 30 gibi bir zam vermiş o"l~
lım. Eğer bu sene enflasyonu o rakamın altına düşürebilirsek, işçinin reel, 
yani gerçek satın alma gücü artacaktır. Geçimi kolaylaşacaktır. Ama, maa
lesef 1983'te olduğu gibi enflasyon, verilen zammın nerde ise birbuçuk-iki 
misline çıkarsa, işte o zaman bu sabit gelirlilere en büyük kötülüğü yap
mış oluruz. 

İstesek, memurun maaşını, işçinin maaşını, bırakın bir misli, on mis~ 
li de yükseltebiliriz. 

Niye bunu yapmıyoruz? Yani bunu yapmamak için ne _sebebi:miz 
var? Üstelik gördüğünüz gibi çok da kolay. ,Tıopu topu iki- üç kamyon 
daha kağıt itıhal ederiz. Parayı da !basarız. Bütün maaşları on misli yük
seltiriz. 

Acaba bunu yaptığımız zaman işçinin, memurun, emeklinin geçi
mi kolaylaşır mı dersiniz? Bunun kolaylaşmıyacağını geçmişte gördük. 
Eğer sadece para :basarak ücretlere zam yapılırsa, bu geçmişte de söyle
diğimiz gibi «Kaşıkla verip kepçeyle almaktır.» 

Biz cemiyetimizin Orta Direği olan işçi, memur ve esnaf, çiftçi ve 
emekliyi para basarak kandırmak niyetinde değiliz. Onlara verdiğimiz 
gelirleri sağlam kaynaklardan e~de ederek vermek azmindeyiz. 

İşçinin, memurun, çiftçinin, esnafın ve emeklinin satın alma gücü
nü yükseltmenin en güzel yolu enflasyonu durdurmaktır. Ama enflasyo
nu durdurmak büyük gayret ve azim ister. Ekonomide güçlü ve kararlı 
idare ister. 

Şimdi devamlı çıkıp, «BİZ iktidarda olsaydık, biz idarede olsaydık, 
maaşları iki misli arttırırdık, üç misli arttırırdık» gibi vaadlerde bulu-
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nanlar olabilir. Bu ücret zamlarını yapmak zor değildir. Para basarsa
nız, zammı yaparsınız, maaşları iki -üç misline çıkarırsınız. 

Ama, öbür tarafta fiyatlar, o yaptığınız zammı hemen alıp götürü~, 

Biz enflasyonu dizginleyerek ve gerileterek; işçinin, memurun, 
emeklinin, çiftçinin ve esnafın satın alma gücünü ·yükseltme gayreti için
deyiz. Yoksa para basarak, göz boyayarak ekonomiyi idare etme taraftarı 
değiliz. 

İşçilerimiz için Yüksek Hakem Kurulu enflasyon oranı üzerinde üc
ret artışı verecektir. Ayrıca yüzde S'lik veııgi indirimiyle, yüzde lO'luk 
vergi iadesi de dikkate alınmayacak, dolayısıyla işçimizin eline daha faz
la geçecektir. Bütün . gayretimiz işçimizin gerçek satına.lma gücünü ar
tırmak içindir. 

Son ikinci sene zamlarından sonra serbest toplu sözleşme düzenine 
girilmektedir. Tam anlamıyla serbest pazarlık olsun diye bir üst sınır 
vermiyoruz. Ücretlilerin durumuna göre makul sözleşmeler yapılacaktır. 

- Hayat Standartının Yükselmesi -

Şimdi dar ve orta gelirli vatandaşım şunu sorabilir : «Peki bizim 
durumumuz madem para basma ile düzeltilemiyor, durumumuzu nasıl 
düzelteceğiz?» "' 

İşte buna, geçmişte sık sık tekrarladığımız bir cevap vereceğim. Biz 
devamlı enflasyonun dizginlenmesi lazımdır dedik. Çünkü enflasyon diz
ginlenemediği sürece ekonomik büyüme sağlayamazsınız. İşte bu eko
nomik büyüme dediğimiz hadise, dar ve orta gelirlinin durumunun dü
zeltilmesi için gerekli ne önemli husustur. 

Ekonomik büyümenin gerilediği bir yerde, devlet ve dolayısıyla mil .. 
let fakirleşir. Fakir -fukaranın, dar gelirlinin, orta gelirlinin durumu dü
zelmez. Biz, işte bu büyümeyi, en yüksek hızına çıkarmak için uğraşı
yoruz. Çünkü büyüme arttığı zaman, işsizlik de azalacak, memurun, iş
çinin, emeklinin, çiftçinin ve esnafın eline geçen gelir artacaktır. Ekono .. 
mik büyümenin diğer bir anlamı, ülkenin milli gelirinin artmcısıdır. Bir 
ülkenin geliri artacak ki o ülkenin vatandaşlarının kazandığı daha çok 
olsun. 

- Tasarrufların Değerlendirilmesi -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Orta Direğin tasarruflarını güvenilir yerlerde değerlendirme imka
nını sağlamak üzere, kamu yatırımlarını hızlandırma ve tasarrufları teş-
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vik için yeni bir Kanunu Meclis'e sevk ettik. Bu Kanun sayesinde vatan
daşlarımız, Boğaziçi Köprüsü, Keban Barajı, Ankara - İstanbul Otoyolu 
gibi projelerin gelirlerine ortak olabilecekler. Devlet de bu gelir ortak
lığı senetlerinin satışından elde ettiği paralarla yeni köprüler, yeni baraj
lar, yeni yollar yaptırabilecektir. Bu Kanun da Bakanlar Kurulu'ndan 
geçerek, Meclis'e sevkedilmiştir. Orta Direk, tasarruflarına sağlam gelir 
verecek yatırımlarla emekliliğini teminat altına alma imkanı bulacaktır. 
Buradan alacağı gelir enflasyondan etkilenmeyecek ve vatandaşlarımız 
geleceklerine güvenle bakabileceklerdir. 

- Toplu Konut -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hem Orta Direği, hem de konut sorunu olan tüm vatandaşlarımızı 
yakından ilgilendiren Toplu Konut Kanunu, geçtiğimiz hafta Meclis'e 
sev kedilmiştir. 

6 Kasım' da vaadettiğimiz Toplu Konut konusundaki hususları da 
1,5 aylık icraatımız içinde yerine getirdik. 

Biz bu büyük meseleyi halledebilecek Kanun'u hazırlarken de akılcı 
bir yol izledik. Çünkü bu konunun bugüne kadar ihmal edilmesinin en 
büyük sebebi parasızlıktı. Zaten hiçbir zaman iki yakası bir araya gelme
yen Devlet Bütçesinde konut için kaynak yoktu. 

Konut yapımı için şimdiye kadar kimsenin düşünemediği" kaynaklar 
bulduk. Yüce Meclis'e sevkettiğimiz Konut Kanunu ile, ferdi konut kre
disi veya toplu konut kredisi almak mümkü~ olacaktır. Herhangi bir 
bankadan konut için kredi alınabilecektir. Toplu konut sitelerinin taş 
yığını gibi blok apartman olması mecburiyeti de yoktur. İsteyen bahçeH 
toplu konut siteleri de yapabilecektir. 

Bu sitelerin yolu, elektiriği, kanalizasyonu, telefonu, okulu, çarşısı,. 
camisi, spor sahaları, çocuk bahçeleri ve merkezi ısıtması, kısaca gerekli 
her türlü ihtiyaçları karşılanabilecektir. Bu arada Konut Fonu'na fazla 
kaynak sağlamak için gayretlerimizi devam ettiriyoruz. 

- imar Affı -

Kıymetli Basın Mensupları, 

İmar Affı konusu da Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele
lerden biridir. 20 milyona yakın yatandaşımız İmar Affı için başvurmuş
tur. Fakat şunu üzülerek müşahade ettik. Geçmişte çıkarılan İmar Affı 
Kanunu'na göre bu - mür.acaatların değerlendirilmesi için, bazı durum-
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larda yıllar gerekmekteydi. Biz, seçim kampanyası sırasında da vaad
ettiğimiz gibi, vatandaşa itimadı esas alan bir yönetim zihniyetini yer
leştirmek niyetindeyiz. Bu bakımdan İmar Affı Kanunu'nu sadeleştir
dik. Yeni Kanun'da vatandaşa itimadı esas aldık. 

Meclis'e sevkettiğimiz İmar Affı Kanun Tasarısında aynen şunu di
yoruz. Vatandaşa itimat edelim, bir büroya gitsin, yaptığı ruhsat dışı 
olan işler de dahil hesabını kendisi yaptırsın. Cezası ne ise ona göre he
sap etsin. «Bu hesabım doğrudur» diye altına da imzayı atsın. Biz de 
buna göre gerekli ruhsat parasını ve cezayı alalım ve ruhsatını verelim. 

Yalnız orada şunu diyeceğiz : «Bak yanlışın olursa biz vergi me
muru gibi kontrole g~liriz, o kontrolde belli sınırların dışında hata yap
mışsan, o vakit 2-3 misli ceza alırız. Haberin olsun». Bu şekilde yeni İmar 
Affı Kanunu'nun çok kısa zamanda müzmin ibir dert haline gelen imar 
sıkıntılarını çözeceğine inanıyoruz. 

Mühim olan konu burada vatandaşa itimat etmektir. Vatandaşa iti
mat ettiğimiz zaman % 99'u doğru yapar. Buna eminiz. Sadece % l'i 
istismar edebilir. Fakat şimdiye kadar bütün sistemimizi bu yüzde bir'~ 
lik suistimali önlemek için kurmuşuz. Doğru çalışan iyi niyetli ve na
muslu vatandaşlarımızın önüne ibirçok engel çıkarmışız. Yeni İmar Affı 
Kanunu teklifimizle bu engelleri kaldırıyoruz. İmar Aıffından fayda
lanan vatandaşlarımızın yapacağı ödemelerle yine sizin ihtiyacınız olan 
alt yapı yatırımlarını bitireceğiz. Böylece şehirlerimizin acil hizmet bek
leyen gecekondu bölgelerine yol, su, elektrik ve kanalizasyon gifüürebi
leceğiz. 

- Bürokrasi -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Sadece İmar Affında değil, bürokrasinin her kademesinde de vatan
daşa itimat esasını getirmek istiyoruz. 

Zaman içerisinde itimat esası yerleştikçe, birçok işler basitleşecek
tir. İşlemler uzatılacak, lüzumsuz işler ortadan kalkacak ve lüzumlu 
olan işler de daha hızlı yapılır 'hale gelecektir. 

1Bürokrasi, çözülmesi en zor problemlerden biridir. Dünyada bürok
rasiyi azaltma çalışmasını başlatmış bütün ülkelere baktığımız zaman, 
içlerinde başarılı olanların sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. 
Bu bakımdan bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasından çok uzun va· 
deli, çok köklü çalışmalar başlatmak gerekmekteydi. Bundan dolayı ilk 
safhada, vatandaşla Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunlarda 
gerekli düzenlemeleri yapmayı Hükümet yetkisine veren bir Yetki Ka-
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nunu çıkardık. Bu Yetki 'Kanunuyla, vatandaşın işlerini gereksiz yere 
zorlaştıran kanunları veyahut kanun maddelerini kaldırarak, işleri ba
sitleştireceğiz. 

Yetki Kanunu'nu ilk olarak kullanacağımız saha, Karayolları Tra
fik Kanunu, P~~aport ve Nüfus Kanunları olacaktır. 

Bürokrasi meselesinin çözülmesi sadece mevzuatın basitleştirilmesi 
ve Devlet dairelerinde kullanılan kağıtların azaltılmasıyla olmaz. Aynı za
manda memurların yeniden eğitilmesi gerekmektedir. 

Mevzuat ağının tekrar artmaması için, gerekli tedbirlerin alınması 
da önemlidir. 

Bürokrasiyi azaltma, kırtasiyeciliği kaldırma çalışmalarının ne ka
dar zor olduğunu, Avrupa ülkelerinde ve Amerika' da yapılan çalışma
ların sonuçlarına 'bakarak anlamak mümkündür. Bu ülkelerde bürokra
si hızla azaltılamamış ve yine de halen çözümlenmemiş bir mesele olara ~\: 
telakki edilmektedir. Türkiye'de bürıokrasinin büyümesini, kırtasiyecili
ğin artmasını durdurmak ve geriye çevirmek, takdir edileceği gibi kısa 
vadede başarılabilecek bir iş değildir. Fakat buna iyi bir ıbaşlangıç ya
parak, meseleyi çözüm yoluna koymanın mümkün olduğu inancındayız. 

- Çocuklarımız ___;. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Çocuklarımız için kampanya sırasında vaadettiğimiz hususların bi
risini de şu anda süratle gerçekleştirmek üzereyiz. Bildiğiniz gibi yetersiz 
ve kötü beslenme, sosyal meselelerimizin en önemlilerinden biridir. Biz 
bunu çözmek için ilk önce, besin değeri yüksek gıda maddelerini imkan
larımız ölçüsünde çocuklarımıza dağıtmaya karar verdik. Üzüm, fındık 
ve .benzeri gıda maddelerini ilkokul öğrencilerine dağı tarak onları daha 
sağlıklı beslenmeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışıyoruz. 

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri de çocuklarımızın sağlıklı 
beslenmesidir. Yetersiz veya dengesiz beslenen bir çocuk ne zihnen yete
rince gelişebilir, ne de bedenen yeterince kuvvetli olaıbilir. Zeka geliş
mesi bile aldığı gıdaya bağlıdır. Çocuklarımızın daha dengeli beslenme
sini sağlayabilmek için, Devlet elinden gelen her imkanı kullanmaktadır. 
6 Kasım seçimlerinde hamile kadınlara ve yeni doğan çocuklara beslen
me yardımı yapmayı vaadetmiştik. Türkiye'nin önemli sosyal mesele
lerinden biri olarak gördüğümüz bu konuda çalışmalara başladığımızı 
da müjdelemek isterim. 
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- Gençlik ve Dış Tahrikler -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Gençlerimizin beynini yıkamak için, 12 Eylül öncesinde olduğu gibi 
gayret gösterecek muhtelif dış mihraklar vardır. Bunların gayelerinin ne 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun en güzel ·Örnekleri içerde bizi kamp
lara bölmek isteyen güçlerin, dışarda da Ermeni Terör Örgütlerini ha
rekete geçirerek 19741ten itibaren Dış Temsilciliklerimize başlattıkları 

saldırılardır. 1974'e kadar hiçbir harekette bulunmayan bu terörist grup
lar, 1974'de birden ·bazı mihrakların da desteğiyle harekete geçtiler. Bun
ların içeride ve dışarıda aynı zamanda başlaması, Türkiye üzerinde bes
lenen emellerin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.· 

Gençlerimize siz SayJ'.L1 Basın Mensupları vasıtasıyla seslenmek is
tiyorum. 

Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülkedir. Bu potansiyeli ancak 
gençlerin katkısıyla harekete geçirebilirz. Birlik, beraberlik içinde oldu
ğumuz sürece bütün meselelerimizi çözeriz. Biz kendi aramızda kavga 
edersek, düşmanlarımız da bu fırsatı çok iyi kullanmasını bilir. Bunun 
hilincinde olalım. 

- Avrupa Konseyi -

Kıymetli -Basın Mensupları, 

Şimdi de Avrupa Konseyi ile ilgili durumumuzu izah etmek istiyo-
rum. 

Türkiye, 6 Kasım seçimlerinden sonra demokrasiyi, .bir daha sarsıl
mayacak şekilde geliıştirme gayreti içindedir. Avrupa Konseyindeki dost
larımızın da bunun idraki içinde olmalarını bekliyoruz. 6 Kasım seçim
lerinde milli irade tam anlamıyla ve hür bir şekilde tecelli etmiş, % 92 1

-

sinin katıldığı bir oylamayla seçimler yapılmıştır. Türk Milleti büyük bir 
sağduyu ile koalisyonsuz bir iktidar seçmiştir. Türkiye, sıllıhatli demokra
sinin bütün müesseselerin de işlemesi için gerekli her türlü gayreti gös
termektedir. 

Avrupa Konseyi'ne, Heyetimizin kaıbul edilmemesi, reddedilmesi 
gibi bir durumda Konsey' den tamamen ayrılacağımızı söyledik. Bu bi
zim tabii hakkımızdır. 

ıBu konudaki kararlı ve a,zimli politikamız hedefe ulaşmış ve bü
tün dünya önünde haklılığımız tescil edilmiştir. 
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- İ slô.m Zirvesi -

Türkiye, Dördüncü İslam Zirvesi'ne ilk defa Cumhurbaşkanlığı dü
zeyinde katılmıştır. Bunun anlamı büyüktür. Bu davranışın Türkiye'nin 
İslam Konferansı'na verdiği önemi kanıtladığına ve İslam ülkeleriyle gi
derek güçlenen ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişmesinde bir dönüm 
noktası olduğuna inanıyoruz. 

- Hizmet Politikası -

Kıymetli Basın Mensupları ve Sevgili Vatandaşlarım, 

Bizim tek gayemiz, hizmet vermektir. Hizmeti verebilmek için her 
türlü imkanı seferber etmek niyetindeyiz. Milletimize layık olduğu hiz
meti vermek hepimizin görevidir. 

Türkiye her türlü tabii zenginliğe ve çalışkan insanlara sahiptir. Ge
lişmemiz, kalkınmamamız için hiçbir haklı sebep yoktur. 

Zihinlerimiz 'bu memleketi hergün daha iyiye nasıl götürürüz dü
şüncesi ile doludur. 

Aldığımız ve alacağımız kararlarda bu memleketin yıllardır bekle
yen çözülmemiş meselelerini daha hızlı çözeceğiz. 

Bu duygularla ıbu düşüncelerle siz Sayın Basın Mensuplarına sev
giler ve saygı~ar sunanın. 
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2. BASIN TOPLANTISINDA SORULAN SORULARA 
VERİLEN CEVAPLAR 

8 Şubat 1984 

Soru: - Avrupa ile ilişkilerde bir düzelme söz konusu mudur? 

Cevap: - 12 Eylül' den sonra yurt içinde tutunamayanların maale
sef mercii Avrupa olı:nuştur. Burada aleyhimize devamlı kampanya yapı
yorlar, yayın yapıyorlar. Sosyalist, sosyal demokrat partilerle ilişkileri 

olarak onları devamlı surette menfi şekilde besliyorlar. Avrupa Konseyi 
ile aramızın açılmasında veya meselelerin bu hale gelmesinde zannediyo
rum, bunların çok menfi rolleri var. 

Soru: - «Türkiye' de sıhhatli demokrasinin bütün müesseseleriyle 
işlemesi için her türlü gayret gösterilmektedir» dediniz. Sıhhatli işleme
yen müesseseler var mıdır. 

Cevap: - Şöyle cevap vereceğim: Bir laf vardır; kafamızı kuma 
· sokmayalım. Biz ~&ok zor bir dönemden geldik. Bir 12 Eylül öncesi dö
nem vardı. Türkiye' de anarşi vardı, demokrasi yoktu da anarşi vardı, onu 
ifade ediyorum. Vatandaşımız bundan fevkalade sıkıntı içersindeydi. Bir
çok şehirlerde geçe sokağa çıkamıyordu. Her gün 2l'e yakın insan ölü
yordu. Ordu müdahale etti, üç sene askeri idare altında durumumuzu dü
zdtmeye çalıştık. Birçok müesseselerimizi, kanunlarımızı değiştirdik, 
Anayasamızı değiştirdik, yeni baştan kurduk. 

Unutmamak lazımdır ki, verdikleri sözü de tuttular ve 6 Kasım' da 
bu memleketi demokratik bir sisteme geçirecek son merhaleyi, seçimle
ri yaptılar. 

Demokrasinin ana müesseseleri kurulmuştur, Parlamento görevde
dir. Bu Parlamentoya dayalı olarak kurulmuş olan Hükümet görevdedir, 
partiler faaliyettedir. Mahalli seçimlerle de diğer partiler, daha evvel 6 
Kasım'a iştirak etmemiş partiler de devreye girmektedir. 

Ama hepimizin şunu çok iyi bilmesi lazım ki, şu anda Türkiyemiz 
12 Eylül öncesine dönmeme ve 12 Eylül sonrasındaki duruma, yani bir 
daha müdahaleye sebep olacak bir noktaya gelmeme durumundadır. 

Bu da ancak demokratik sistemin ve bütün müesseseleriyle sağlam 
temeller üzerinde kurulmasına bağlıdır. Kurulmamış müessese diye bir 
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şey söylemiyorum, ama unutmamak lazım ki, geçirdiğimiz dönem bize 
bu noktada herkesin bu durum için vazifeli olduğunu, yani bir nevi g,ö
revli olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Basını ile sendikaları ile hükümeti ile partileri ile hepimizin, birlik 
ve beraberlik içinde ama bu bakımdan, yani demokrasiyi bir daha hasta
lığa uğratmamak için elbirliği ile gayret etmemiz lazım. Ben önümüzdeki 
5 senede bu gayretimizin iyi netice vereceğine inanıyorum ve aynı inan
cımla, bu memlekette herkes buna dikkat etmelidir diyorum. Zannediyo
rum bu manada anlaşılması lazım. 

Soru : - Son zamanlarda genellikle ABD'ye bir yaklaşma içinde gö
rülüyorsunuz. Aynı zamanda İslam Ülkelerine de belirli bir yaklaşma 
var. Diğer taraftan Avrupa Konseyi bizi reddetmiş olsaydı, o zaman biz 
doğrudan doğruya Batı Avrupa'dan uzaklaşacak mıydık? Atatürk, ba
tıyı . göstermiştir. Batı Avrupa'da bunun içinde tabi. Gayemiz Avrupa 
Konseyinden çıkıp İslam ve Ortadoğu dünyasına yaklaşmak mı yoksa 
Batı Avrupa içinde kalmak mı? 

Cevap: - Bu konu yine Avrupa Konseyi ile ilgili olarak geliyor. 
Şimdi bakınız, bir batı alemi var. Biz batı sistemi ile Atatürk'ün baş
lattığı batılılaşma hareketlerini, batı ile bir nevi iyice irtibatlandırmak 
istiyoruz. Batının bir çok müesseselerinde Türkiye iyidir. İşte sırası ile 
söyleyeyim: 

Batının kurduğu müesseselerden OECD teşkilatı, Avrupa, Ameri
ka, Japonya, Kanada yani bunların da içersinde üye bulunduğu bir teş-
kilat. Burada üyeyiz. ' 

Batının kurduğu gene NATO'da üyeyiz. Batının kurduğu IMF'de 
üyeyiz. Gene batının kurduğu Dünya Bankasında üyeyiz. Bunlara ta ba
şından beri üyeyiz. Gene bunun yanında Müşterek Pazara ortak üyeyiz 
ve üye olmak istiyoruz. 

Avrupa ile olan özellikle geçirdiğimiz üç senedeki durum şudur: 
Avrupa Konseyi ile olan meseledir. Biraz da Müşterek Pazarla olan me
seledir. Avrupa' da maalesef meselelerin kökeninde şu yatıyor: Bizim 
orada, memleketten kaçmış oraya bir nevi iltica etmiş diyeceğim, bel
kide orada Türkiye aleyhine faaliyetine devam eden mihraklar var. Bu 
Avrupa'da yoğun bir şekilde var. 300'e yakın cemiyetten bahsediliyor. 
Tabii Türkiye'nin lehinde de olan var, Türkiye'nin aleyhinde de olan 
var. Ama büyük ekseriyetle 12 Eylül'den sonra yurt içinde tutunamayan
ların maalesef mercii Avrupa olmuştur. Burada aleyhimize devamlı 
kampanya yapıyorlar, yayın yapıyorlar, sosyalist, sosyal demokrat par-
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tilerle ilişkili olarak onları devamlı surette menfi bir şekilde besliyorlar. 
Avrupa Konseyi ile aramızın açılmasında veya meselelerin bu hale gel
mesinde zannediyorum bunların çok menfi rolleri var. 

Söyledikleri şeylerin doğru olmadığını, yanlış bilgilerin devamlı 

ulaştırıldığını, tabii bizim ne kadar gayret sarfedersek sarfedelim 300 -
400 muhtelif cemiyetin yanında kafi derecede tanıtamadığımız da bir 
gerçektir. Ama hemen şunu ifade edeyim. Bizim Avrupa'dan ilişkileri
mizi kopartma diye bir düşüncemiz yok. Biz şunu söyledik. Türkiye, Av
rupa Konseyi Danışma Meclisinde üye olarak 12 Eylül' den sonra da bu
lunmuştur. 12 Eylül'de parlamento feshedildiği halde, o mecliste üyele
rimiz bulundl:l. Belli bir tarihe kadar üyelikleri sona erinceye kadar bizi 
Avrupa Konseyi'nden atmadılar. Üç sene içerisinde, biz de çıkmadık. 
Ama bu tesirler altında 30 Eylül' dür veya 30 Ekim' dir bir yanlış siyasi 
karar alındı. O kararda Türkiye ile ilgili olarak «işte bu seçimler kati 
derecede adayla girilmemiştir, partiler sokulmamıştır, bu bakımdan se·· 
çimler doğru değildir» diye bir karar aldılar. Ama hemen şunu söyleye
yim, burada da yanlış bilgi verilmişti. Seçimleri Türk halkı boykot ede
c~k, rey vermeyecek veyahutta reyler şuraya gidecek, zorla bir tarafa 
gönderilecek. Bunların hiçbirisi olmadı. 

. Tam tersine.,. Türk halkı çok büyük ekseriyetle bu seçimlere iştirak 
etti ve tek bir partiyi getirdi. Şimdi bu durumda bir kere vaktiyle al
dıkları karar doğru değil. Biz netice itibariyle Danışma Meclisindeki 
yerimizi almak mecburiyetindeyiz. Bize şu telkinlerde de bulunuldu. 
«'Efendim Mayıs'a gelin Ocak'a gelmeyin» Neden? Niçin gitmeyelim, 
Ocak'ta biz seçimimizi yanlış mı yaptık? Türkiye' de halkımızın verdiği 
reye biz nasıl ihanet edebiliriz? Ve gitmeye karar verdik. 

Gitmeye karar verdiğimiz zaman da şunu ortaya koyduk. Bizi ar
dan atarsanız kabahat sizin olur ve utanç verici bir hadise olur, onun 
için de öyle bir durum olduğu takdirde biz hurdan ayrılırız. Bu normal 
söylenecek bir şeydir ve ben şuna da inanıyordum: Bizi hiçbir zaman 
Avrupa ülkeleri Avrupa Konseyinden ayırmayı düşünmüyorlar. Buna 
da güveniyordum çünkü Türkiye Avrupa için elzemdir nasıl Avrupa bi
zim için elzemse belki daha fazla da Türkiye Avrupa için elzemdir. Bu 
bakımdan bu meseleyi böyle mütalaa ettik ve oraya bu şekilde gittik. Ne
tice de böyle alınmıştır. Yoksa şurayla ilişkimiz artacak burayla ilişki
miz artacak diye bir durum yoktur. Biz herkesle, aynen ticarette olduğu 
gibi mümkün olduğu kadar faaliyetlerimizi geniş bir şekilde tutarak iyi 
ilişkiler kurmak istiyoruz. 

Soru: - «Lübnan' da çatışmaların kritik bir duruma geldiği şu sı
ralarda, Türkiye'ye gelen herhangi bir telkin var mı? Türkiye'nin Irak'a 
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maddi ve manevi yardımlarda bulunması için batılı ülkelerden bazı tel
kinler yapıldığı ve bu telkinleri desteklendiği yolunda haberler yer aldı. 
Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?» 

Cevap : - Şimdi 1bu son söylediğiniz konu doğru değil. Bize hiç bir 
ülke tarafından «Irak'a destek olunuz» diye herhangi bir ima dahi gelme
miştir. Zaten böyle bir teklifi veya imayı da kabul etmeyiz. Bizim komşu
larımızla sözümüzün geçmesi için ortadoğuda ağırlığımızın devam etme
si için taraf tutmamamız lazım. Taraf olduğumuz zaman ağırlığımız kay
bolur. Biz İran'la da, Irak'la da, iyi münasebetler kurmayı, ileride faydalı 
olur diye düşünüyoruz. Ve bu hem bölgenin menfaatinedir, hem bizim de 
menfaatimizedir. 

Lübnan konusu çok karışık bir komı. Konuşmamda da söyledim, 
biz bu konunun içerisine girmeyiz. Çünkü buraya büyük devletler gir
miş, büyük devletler bu konuda müdahale ediyorlar direkt veya endirekt 
şekilde. Çok karışık bir saha olmuş. Bizim bu konuya herhangi bir şe
kilde bulaşmamız doğru değildir. Ama Türkiye orta doğuda ağırlığını an
cak bir nevi tarafsızlık yani, ülkeler arasında ayırım yapmama şeklinde 
götürebilir. Aksi takdirde ayırım yapmaya kalktığımız zaman biz bu ta
rafsızlığımızı yani sözümüzün geçerliliğini kaybederiz. 

Soru : - İşsizliği en önemli sorunların başında gördüğünüzü sık sık 
tekrarlıyorsunuz. Kısa ve uzun vadeli olarak sorunun çözümü için alma
yı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? Bugün için kayıth ve kayıtsız işçi 
sayısı ne kadardır? Yüzde 7'lik kalkınma hızına ne zaman erişeceğiz? 
1984'de kaç kişiye iş imkanı bulunacak? 

Cevap : - İşsizlik konusu bizim eğer seçim beyannamemiz gözden 
geçirilirse, önem verdiğimiz altı konudan biridir. İşsizliği nasıl çözmeyi 
düşünüyoruz dersem, hatta çekinmeden seçim beyannamemizde şunu yaz
dık, dedik ki «İşsizlik çözümü kolay bir konu değildir. İşsizlik çözümü en 
zor konulardan biridir.» Birdenbire de çözülmeyeceğini herkesin bilmesi 
lazım. 

Çünkü çözülseydi şimdiye kadar çözülürdü. Biz işsizliğin çözümün
de bir kaç esas görüyoruz. Bir tanesi kalkınma hızımızın yukarıya çıkarıl
ması, yüzde yedi civarına gelmesi. Bu yapılmış bir hesaptır. Ve biz bu
günkü şartlar altında, bugünkü ekonomik politika içersinde bu noktaya 
eriştiğimiz takdirde işsizlik artmayacak, yavaş yavaş azalacaktır. O da ya
vaş yavaş, birdenbire değil. 

Ama şu an yüzde yedi kalkınma hızına nasıl ulaşacaksınız? Sual bu. 
Yüzde yedi kalkınma hızına ulaşabilmek için iki tane önemli kaynak var-
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dır. Tasarruflar bakımından söylüyorum. Bir tanesi iç tasarruflar yani 
memleketin milletin tasarruflarıdır. İkincisi de dışardan alabileceğimiz 
tasarruflardır. Yatırımların tabii bir önemli faktörü daha var, o da döviz 
meselesi, tasarrufunuz olursa, döviz dengeniz tutmazsa gene neticeye va
ramazsınız. Yani iki bilinmeyenli bir denklem mahiyetinde. 

Dövizin geliştirilmesi 1en önde gelen şartlardan biridir. Türkiye'nin 
tecrübesi bunu gösteriyor. İşte onun için yıllardır, bir işe başlarken ih
racat diye tutturmamızın ana sebebi budur. İhracatı niye artıracağız? 
Esas itibariyle döviz meselesini çözmek. Döviz meselesini niye çözeceğiz? 
Yatırım meselesini halletmek yani sonunda işsizliği halletmek için. Bun
lar birbirine bağlı ve fevkalade bağlı meselelerdir. 

Burada şunu söylüyorum: İhracat gelişecek, Türkiye'nin dış kredi 
itibarı arttı. 1980'den bu tarafa devamlı olarak artmaktadır. 

Dışardan makul şekilde borçlanma imkanımız meydana gelmiştir. 
Bu eskiden yoktu. Eksik olan tasarruflarımızı bu yolla tamamlamamız 
mümkün olacaktır. 

Şimdi, demin de ifade ettim, bu köprü, baraj, vesairenin gelirle
r~ni satmak projesi de iç tasarrufları da harekete geçirme projesidir, aynı 
zamanda. Yani neticede işsizlik problemini çözmek için, tasarrufları ar
tırma projesidir. Gönüllü olarak artırma projesidir. Zorla, vergi almak 
yoluyla değil. ~. 

Bütün bunların kombinazonunda öyle tahmin ediyorum ki, özellikle 
takip ettiğimiz serbest ekonomi politikasıyla yani bastırılmış faiz hadleri 
değil, enflasyonla ·ilgili faiz hadlerinin de yardımıyla açıkça ifade edeyim, 
sermaye yoğun yatırımlar yerine ilk başlarda emek - yoğun yatırımlara 
tabi olarak gidecektir. 

Nitekim bakınız, geçtiğimiz yıllarda en ağır yatırımları biz ihracatı 
artıran sektörlerde gördük. Bunlar yatırımı yüksek değil, istihdam kapa·· 
sitesi yüksek yatırımlardır. Mesela, konfeksiyon sanayi, birdenbire ihra
catı gelişmiştir, birdenbire bu sahada büyük kapasiteler kurulmuştur. Ay
nı şekilde inanıyorum ki bu politika devam ettiği müddetçe bu konular, 
yani işsizliği azaltacak konular yatırımlar, kendiliğinden yapılmaya baş
layacaktır. 

Tabii devlet işsizliğin ağır olduğu bölgelerde özel tedbirler almak 
mecburiyetindedir. Bunların başında Doğu ve Güney Doğu Anadolu Böl
gesi geliyor ve diğer az gelişmiş bölgeler geliyor. Bu bölgeler için de geç
tiğimiz günlerde dikkat ederseniz, özel bir kanun çıkardık, bazı kanunlar 
daha çıkaracağız, buradaki işsizliği yani yatırımları bu tarafa çekip, o 
dengesizliği de ortadan kaldırmak için. 
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Bazı konularda çok net konuştuğum halde, bu konuda çok net ko
nuşmuyorum. Çünkü, maalesef başladığımız noktadan enflasyonu epey 
hızlı devraldık. Bunu aşağıya çekmeyi ön planda tuttuk. Çünkü yatırım
ların gelişmesi ihracatın artması herşey, bu enflasyonun aşağıya çekilme
sine bağlı. 

Türkiye' de işsizliğin arttığını biliyoruz. Biz gezerek gördük bunu. 
Rakamlar hakkında kati bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü işsizlik konu
sunda kesin rakamlar yok. Tahminlerdir. 

Bir tahmine göre yüzde 12-13'dür. Bir tahmine göre yüzde 17'dir. 
Değişik tahminler var. Ama şunu da hemen ifade edeyim, bütün bu 
tahminlere rağmen, işsizlik konusunda önümüzdeki yıllar içersinde ya
tırımların artmasıyla meselenin hal yoluna gireceğini söyleyebilirim. 

Ne vakit yüzde 7'ye erişeceğiz, bu konuyu kesin olarak ifade etmek 
istemiyorum ama, bir hedef kendi kendimize tuttuk, inşallah iki üç sene 
içerisinde o noktaya yaklaşabiliriz. Daha evvel yaklaşırsak, mutlu oluruz. 

Soru: - Sayın Başbakan, davetiniz üzerine Halkçı Parti'yi tem
silen ve aynı zamanda Barış Gazetesi'nin temsilcisi olarak bulunuyorum. 
Benim önemini arzedeceğim husus, son zamanlarda özellikle hüküm eti" · 
nizin işbaşına geldiği zamandan bu yana, devamlı olarak hükümet üye
lerinin tek yanlı beyanlarıyla TRT haber bültenlerini doldurmakta ol
duğunu görmekteyiz. Mahalli seçimlerin yaklaşmakta olduğu bu dönem
de ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin_ mahalli se
çimlerle ilgili görüşlerinin ve diğer hükümet icraatıyla ilgili görüşlerinin 
ifade edilmesine TRT ekran ve mikrofonlarında yer verilmeyişini, böyle 
gerekirse dahi bir haksızlık, bir adaletsizlik olarak görüyor musunuz? 
eğer böyle görüyorsanız, TRT Kanununun değiştirilmesi hususunda bir 
girişiminiz olacak mı? 

Cevap ,: - TRT üzerinde bizim herharrgi bir şekilde hükümet ola~ 
rak, yeni TRT Kanununa göre bir etkinliğimiz, eski devirlerde olduğu 
gibi fazla bir etkinliğimiz mümkün değildir. TRT'nin yeni Kanununa 
göre, 12 kişilik yüksek kurulu vardır. Biz buradan yalnız üç tane seçi
yoruz. Bunlar keneli aralarında oturuyorlar altı kişi seçiyorlar Yönetim 
Kurulu olarak veyahutta tavsiye ediyorlar. Biz seçiyoruz. Sonra üç aday 
gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesi Genel Müdür oluyor. 

TRT Kanununu yapan idare tarafsız bir idaredir. TRT Kanunu dü
şünülürken, partizan bir görüşle hazırlanmamıştır. Bunu da herkesin 
böyle bilmesi lazım. Yılların verdiği tecrübelerle hazırlandığını söyledi
ler. Biz sorduk bu konuları. Hükümete bu yarım saatlik bir süre var. 
Zannedjyorum en çok konuşma da onun üzerinde geliyor. Yoksa diğer 
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konular yıllardır yapılan işlerdir. Yani bir bakan bir yere gider 15 sa
niye, temel atmaysa diğer konuşmaysa onun görüntülü resmini göster
mesi çok önemli değil. Bunlardır yapılan hadise. 

Fakat zannediyorum en önemli itiraz kortusu yarım saatlik hükü
mete verilen tanıtma meselesidir. Şimdi bu tanıtma meselesini ben sor
dum. Münakaşa da edilmiş. Yani o zaman Konsey'de uzun uzun müza
kere edilmiş, neticede şu kanıya varmışlar: Şimdi karşımıza beş tane, 
altı tane parti var. Tabii herkesin hedefi iktidardır. Bir dengesizlik de ora
da var. Bunu da nazarı itibare alarak, hükümete halk için yaptığı icraatı 
benimsetme bakımından bir yarım saat tanıtmayı kendileri karar vermiş
ler. Bu söylediğim gibi halka icraatı benimsetmek. Zaten benimsetmek 
dediğimiz zaman biz bir icraat yapacağız. Bu icraatı benimseteceğiz. Ka
nunda öyle söylüyorlar. Siz muhalefet olacaksınız, gayet tabii birçok ko
nularda bu icraatı beğenmeyeceksiniz. 

Bundan dolayı bir cevap hakkınız doğmaması lazım. Ama biz kal
kıp da şunu söylersek, muhalefet partileri şöyle söylüyorlar ama bunlar 
doğru değildir. Biz bunu katiyen söylemeyiz. Yani herhangi bir şekilde 
c;evap hakkı doğacak bir konuya girmeyiz. Çünkü girdiğimiz zaman za
~en TRT kendi Kanunu icabı size cevap hakkı veı:ıecektir. Zannediyorum 
·K;anun epey dengeli gelmiştir. 

İlerde bu kanunu değiştirelim. Böyle kanunlarla, bizim genel pren
sibimiz şu : Bunu aynen YÖK' de de söyledim, diğer konularda da söyle
dim, çok sık değiştirmek yanlıştır. Değiştirmeye kalkarsak, iktidar lehine 
değiştirilir diye bir endişeden dolayı hiç dokunmam TRT Kanununa. Ney
se o öyle gider. Siz de gelseniz iktidara, başka parti de iktidara gelse, 
TRT Kanununu değiştirmeye kalksa, size yeminle söyleyeyim «lehinize 
değiştiriyorsunuz» ifadesi gelecektir. Onun için biz bu kanuna dokunma
yız, bir cevap hakkı verecek bir eğilimin içersine katiyen girmeyiz. 

Soru: - Türkiye ABD' den 1984 yılı için 1,5 milyar dolar tutarında 
yardım istemesine karşılık bu rakam 915 milyon dolara indi. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Biz, 1,5 milyar dolar istedik. Bunun bir milyar 200 mil
yon doları askeri yardımlardır, diğer 300 milyon doları ekonomik yardım
lardır. Anladığım kadarıyla ABD yardımları yani bu rakamlar 1985 yılı 
içindir. Esas itibariyle artan tek ülke Türkiye'dir. Diğer ülkelerde bir artış 
gözükmüyor. Bunları müdafaa içinde söylemiyorum. 

Tabiatıyla memleketimizin özellikle ambargo devresinden de kalan 
askeri sahada çok ciddi eksiklikleri vardır. Müdafaa paktı içerisinde, bi-

259 



zim iddiamız, bunun biran evvel ikmal edilmesidir. Bunu müteakip 
defalar söylüyoruz. Mücadelesini de söylemeye de devam edeceğiz. Netice 
itibariyle, nereye varır? Nerde kalır? bunu kestirmek mümkün değildir, 
Ama biz elimizden gelen gayreti gösteririz. 

Türkiye'ye önem verildiğini biliyoruz. Onların da kendi imkanları 

kendi politikaları vardır. Bir seçim arefesine gelmişlerdir. Bütün bunları 
bir kompleks içersinde mütalaa etmek lazım. 

Soru: - Elektrik enerjisi darboğazı ne zaman bitecek? 

Cevap: - Elektrik enerjisi konusunda geri kaldığımız doğrudur. 
Yani iktidarda kim olursa olsun geri kaldığımız doğrudur: Bu memleket
te bugünkü seviyesi 600 kilovat saat nüfus başına değil, benim kanaatım 
1500-2000 kilovat saat olması lazım. Bunun iki üç misli elektrik istihsal 
etmemiz lazım. Birçok proje inşaa halindedir. Maalesef Türkiye'nin ge
çirdiği yılların geçirdiği anarşik ortamdan dolayı bütün projelerde de 
aksamalar olmuştur. 70'li yıllarda bu memleket epey sıkıntı çekmiştir. O 
sıkıntı maalesef yatırımlara da intikal etmiştir. Süresi içinde tamamlana
maması neticesini vermiştir. Biz bu konularda fevkalade süratli hareket 
etme bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar, elektrik santralleri fazla da 
olsa, yapacağız, fazla denilse de yapacağız. Çünkü hiç bir zaman fazlalı
ğını görmedik.Yapılan her zaman kullanılmıştır. 

Yalnız, şu yanlış anlamayı da bertaraf etmek istiyorum : Komşula
rımızla elektrik bağlantısı hem de güçlü elektrik bağlantısı yapmak her 
zaman doğrudur. İster elektrik alalım, ister alm,ayalıriı. Elektrik alışverişi 
yapmak ekonomiktir. Çünkü elektriğin saatlere göre değişen bir yükii 
vardır. Akşam satlerinde İstanbul' da yük fazladır, siz eğer Irak'la bağla
nırsanız, öbür tarafta Sovyet Rusya ile bağlanırsanız, onların yükünün 
geliştiği saat farklıdır. Bu bakımdan da bu alışverişler daima menfaat 
getirir iki tarafa. Biz ucuz olduğunu gördüğümüz müddetçe faydalı oldu
ğunu gördüğünüz müddetçe bütün komşularımızla irtiba edeceğiz. Av
rupa' da olduğu gibi ve elektrik almaya da şartlar müsait olursa devam 
ederiz. İstersek elektrik de satarız. 

Soru: - Video konusu son 4 - 5 yıl içinde Türkiye' de büyük bir 
hızla yayıldığı, geliştiği halde hükümetler tarafından ciddi bir şekilde ele 
alınmamıştır. Video faydalı olduğu kad~r başı boş bıra'kıldığı taktirde,. 
büyük tehlikeler arzetmektedir. Vjdeo konusunda ne gibi tedbirler al
mayı düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Aslında video konusunu, bilhassa ithalatın ilk önce ko
laylaştırılması sırasında, işçilerimiz kanalıyla, arkasından da video ya
pımına Türkiye'de müsaade edilmesi ile zaten kaçak olarak giden bu işi 
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normal .mecrasına soktuk, büyük bir gelişme rvar. Dediğiniz doğrudur. 

video yayınları evlerde muhtelif yerlerde yapılıyor. Evlere de girilecek 
gibi değil, o maksatla da evleri rahatsız etmekte doğru değil. Bir de o 
tarafını hadisenin düşünmek lazım. Ama mesele de yanlış kullanılmadan 
nazari itibare çarpıyor. Konu üzerind~ de araştırmaya devam edeceğiz. 
tedbirler alınması gerektiriyorsa, alınacaktır. Üzerinde ciddiyetle durul
duğunu söyleyebilirim. 

Soru: - Aldığınız ekonomik kararlardan sonra, ithalat ve ihracatta 
geçen yıla oranla artış veya azalma eğilimleri ne gibi seyir gösteriyor? 

Cevap: - Şimdi daha ocak ayı neticeleri çıkmadı. Çıkmış olsa da, 
lehimize de olsa, aleyhimize de olsa, bir aylık netice ile· bu programın 
müsbet veya menfii olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu gibi ka
rarların hakiki değerlendirilmesi bence bir sene içersinde yapılır. Ama 
bir takım belirtiler gösterebilir. Kimisi şöyle söyler, kimisi böyle söyler. 
Zaman geçtiği taktirde, bu zaman içersmde değerlendirilmesi doğru ola
caktır. 

Soru: - Geçmiş yıllardan gelen müteahhitlerimizin büyük sıkıntı
ları var. Ödenmeyen istihkaklar ne zaman ödenecek? 

Cevap: - İktidara geldiğimizden bu tarafa, hep devletten alacakla 
kaFşılaştık. Çiftçi alacakları en başta geldi. Çünkü tek tek şahıslar ge
çimini bundan temin eden kimseler. Bir de bütçe üzerinde aynı konu ba
şımıza geldi. Bizim bütçe sistemimizde, ödeme sistemimizde şöyle bir du
rum var. Taşrada ödemeler daha rahat yapılıyor, ama merkezde karavol
lai:ı., devlet su işleri, toprak su gibi büyük kuruluşların yaptığı büyük iş
ler mrekezden veriliyor ve geri kalan para veriliyor. Bu yüzden de yıllar 
dır aksamalar oluyor. Geldiğimizde de hakikaten 83 senesinin sı'kıntıla
rından dolayı bir takım gelir artırıcı tedbirler alıpmamasından dolayı 
bu borçlarda daha fazla birikmiş oluyordu. 

Bunların bir kısmını yakın zamanda tasfiye edebileceğimizi söyleye
bilirirr. ... Önümüzdeki aylarda, ve yılda yeni bir takım usuller geliştire
rek sistemi daha rahat bir hale sokacağımızı ifade ederim. 

Soru: - (Bir yabancı gazeteci) ; konuşmanızda dış mihraklardan 
bahsediyorsunuz, bunları ismen gösterir misiniz? 

Cevap: - Bunların kimler olduğunu genellikle bizim kamuoyumuz 
bHiyor, onun için ben spesifik olarak söylemek, göstermek istemiyorum. 
Yani Türkiye'ye tesir etmek isteyen dış mihraklardan bahsediyor arka
daşımız ama, Türk kamuoyu bunları gayet iyi biliyor, ben sadece hatır-
1atmak kabilinden bunu söyledim. Onun için tekrar tekrar isimleri zik
retmenin bir faydasını da görmüyorum. 
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Soru·: - Milli Savunma Bakanımız Güneydoğu sınır bölgelerindeki 
mayın alanının kaldırılacağını sınır ticaretinin geliştirileceğini söyledi. 
Bunun savunma açısından bir sakıncası olabilir mi? 

Cevap : - Yok, onun savunma ile alakası yok. O sadece insan, hay
van kaçmasın diye konulmuş. Yani kaçak olmasın diye konulmuş. Te
mizleme de biraz zor. Yani kolay değil. 

Soru: - Kaçaklara yol açılmıyor mu? 

Cevap: - Onlar aşarlar, mayından korkmazlar hiç merak etmeyin. 
Onlar başka usullerle önlenir. Yani istihbaratınız kuvvetli olmalıdır. Teş
kilatınız güçlü olmalıdır. Yoksa, mayınla, bir takım şeylerle duvar çek
mekle onları engelleyemezsiniz. Kaçakçılığında engellenemediği g•:ltül
müş . Hatırlarsınız kaçakçılar vaktiyle önlerine bir hayvan katıyorlardı 
ve yürüyorlardı. Mayınlar berhava oluyordu, onlar da arkadan gidiyor
lardı. Bu usuller de geliştirildi. Onun için ben onların pek geçerli oldu
ğunu zannetmiyorum, geçerli olan ekonomik politikalardır. Nitekim, bü
yük çapta hayvan kaçakçılığı yapılıyordu 1980 öncesi, bu 1980 öncesin
den sonra 24 Ocak'tan sonra doğru ekonomik politikalar uygulanmaya 
başladı. «Hayvan kaçakçıları ihracatçı oldu» sözünü ben söyledim. 

Nitekim normal kanallarına girmiştir. Kanaatımız şudur: Bu ka
pıların sayısını arttırmak lazım. Sınır ticaretini de geliştirmek lazım. Tür
kiye'nin daha güçlü bir ülke haline gelmesi bizim menfaatimize olur. Zan
nediyorum bir gazetemiz de yazmıştı , Nusaybin'den geliyor, karşı taraf 
filelerini yiyeceğini doldurup gidiyor, vaktiyle ben oralarda · yaşadım , 
l 937'1i, 38'li, 40'1ı yıllarda tam tersi oluyordu. Biz karşı tarafa hayran 
hayran bakıyorduk. ışıl ışıldı, bugün iş tersine dönmüştür. Türkiye'den 
bir çok mal rahatlıkla satılabilir, bu suretle de hudut boyunda yaşayan 
vatandaşlarımıza siz çıplak sokakta oturmuyorsunuz artık, yani nihayeti 
oJan bir yolda değil de, nihayetsiz bir taraftan bir tarafa gidilen bir so
kakta oturuyorsunuz demek lazım, onların gelişmesine de yardımcı ol
mak lazım, bu mana da söylenmiş bir politikadır, bizim politikamıza da 
uygundur. 

Soru: - Memurların, özellikle hanım memurların erken emeklilik
leri konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? 

Cevap: - Yani emekliliği daha erkene mi alalım diyorsunuz? O za
man Türkiye'yi emekliler cenneti haline getiririz. Tabii sosyal meseleler 
çok yumuşak meselelerdir, herkesin gönlü hemen sosyal meseleleri çöz
meye gidiyor, ama unutmayınız ki, her şeyin bir hesabı kitabı vardır. 
Genellikle emeklilik meselesi şöyledir. Bütün dünyadaki tatbikatı biz 
çok daha öne almışızdır hadiseyi, 65 yaşına kadar insan çalışır yani 40 -
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45 sene çalışır, 15 sene yer böyle hesap edilmiştir veya 10 sene yer, ama 
tersini yaparsanız 20 sene çalışır, ondan sonra da 25 senede bu verdiği 
para üzerine geçimini temin eden bu mümkün değildir, yani sigorta he
sabına göre mümkün değil, sistem böyle kurulmamış, o yüzden de bü-
1 ün dünyada da başlamıştır, bizde de başladı. Sigorta aidatları daha faz
la yükselecek yani mevcut sigortalılar daha fazla para ödeyecekler ki, 
daha evvel emekli olanları kurtarmak için veyahut da devlet bütçesinden 
sigortaya fon aktaracak, bu da mümkün değil, yani bu bir denge meselesi 
onun için kolaylıkla yapılabileceğini zannetmiyorum. Biz genel dengele
rimizi bir tutalım da ondan sonra bu konular üzerinde düşünülebilir. 

Soru: - İncirlik konusu yeniden gözden geçirilecek mi? 

Cevap: - Hayır. İncirlik' deki anlaşma zaten her hangi bir şekilde 
onların silah veya birlik nakletmeleri gibi bir şeyi ihtiva etmiyor. O daha 
ziyade bir nevi sosyal yardım gibi sosyal amaçlı bir hüviyeti var. O ka
dar. Bu da haziran içersinde sona eriyor. O noktada düşünürüz. 

Soru: - Son günlerde kamuoyuııda af konusu konuşuluyor. Bu 
konudaki hükümet olarak görüşleriniz nelerdir? 

Cevap: - Muhalefet partileri af ister, ama o muhalefet partileri ik
Üdar olsaydı bizim gibi davranırdı. Bizim bu konuda çok dikkatli dav
ranacağımızı bildikleri için, yani netice alamayacaklarını bildikleri için, 
o manada, bizim arkamıza sığınarak af talebinde bulunmuşlardır. 

Bir kere bu noktayı böyle tespit edeceğiz. İkincisi şu, esas neden biz 
bu konuda onlar kadar atak değiliz. 

Aslında şunu da söylemede haklılar. Önümüzde mahalli seçimler 
var. Yani af için biz de bir-iki laf söylesek, yani af kanunu getireceğiz. 
Seçim sonrası getireceğiz. Şunun gibi yapacağız desek biraz daha rey al
sak olmaz mı? Hayır. Sorumluluk duygusu bizi bu şekilde hareketten 
bir kere menediyor. Memleketimiz çok sıkıntılı günler geçirdi. Afları 
tecrübe ettik. Anarşik devreler geçirildi. Anarşi devrelerinde militanlar 
da dahil affedildi. Sonrası ne oldu? Sonrası ortada. Sonradan anarşi 
dalgası daha büyüyerek geldi. Bu sefer o affettiklerimizin dışında ki in
sanlara da kötülük yaptık. Yani üç bindi, yirmi bin oldu. Rakamlar bü
yüdü. Bir diğer konu daha var bu memlekette şahıslara karşı işlenmiş 
suçlar var. Bu şahıslara karşı işlenmiş suçları nasıl affedeceğiz. Affedil
di, bundan dolayıda çok şikayet edenler var. Bütün dünya ülkelerine biz 
bakıyoruz. Bize bunları tavsiye edenler var. Ben onlara soruyorum. Di
yorum ki sizin memleketinizde sık sık af yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor 
diyorlar. Af bir çok yerlerde reisicumhura veya başka makamlara veril-
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miş genellikle reisicumhurlara devlet başkanlarına verilmiş bir yetki 
oluyor. O yetkiye görede çok ender hallerde af yaptığı insanlar var. Ama 
bizim gibi memleketlerde de, her on senede bir hatta bazen her beş se
nede bir şu veya bu şekilde af çıkarılıyor. Bunun mahzurlarını gördük. 
Onun için dedim ki biz bu af konusunda bunu bir kere seçim propagan
dası vesile etmeyiz. Bunu katiyen böyle düşünmüyoruz. Bir kere seçim 
propagandası dışında bu işi yapmak lazım. Eğer yapılacaksa seçim pro
pagandası süresinde bu meseleyi öne getirmemek lazım. 

Bunlar yanlış olur. İkincisi on kere düşünmek lazım dedim. Çünkü 
kompleks bir meseledir. Demin söylediğim faktörleri vardır. 

Türkiye'yi bir daha sıkıntıya sokacak mıyız. Sokmayacak mıyız? 
Suali vardır. Kimi affedeceğiz suali vardır. Yani bunun etraflıca ince
lenmesi lazım. Her işin de bir zemini zamanı vardır. Biz iktidar olarak 
zamanında iş yapmasını tercih ediyoruz. zamanında yapıyoruz ama işin 
zamanı gelmesi lazım. 

Genelde affın karşısında değilim. Onu söyleyeyim. Affın bir nevi 
devlet hele devlete karşı işlenmiş suçlar haricinde bir takım suçlar üze
rinde ileride suç sayılamayacak konular dahi olabilir. Düşünülmesi la- · 
zım. Ama bütün bunların bugün değil zamanı geldiği zaman, ki bu za
man ne zaman olabilir derseniz. Türkiye'nin şartları iyiye gittiği takdirde 
anarşi ve terörde haki'katen iyice azalmalar olduğu, veya tekrar kıpırdan
maların başlamadığı iktisadi durumumuz halkın yüzünü güldürecek bir 
tarafa kaydığını görünce bu işin kolaylaşacağı kanaatindeyim. Buriuda 
ayrıca ifade ediyorum. 

Soru: - Altıncı filo Türkiye'yi yine ziyaret edecek mi? 

Cevap: - Bunun usulü var. Altıncı filo veya herhangi bir dost ülke 
gemisi Türkiye' den ilgili makamlardan izin alır bu izin verilir, gelir zi
yaret eder. 

Soru: - Bir yabancı gazeteci, son günlerde ihracat konusunda alı
nan kararların bazı holdingleri teşvik edici, diğerleri açısından ise deza
vantaj taşıdığı iddia ediliyor? 

Cevap : - Aslında ;bu konu kolayca anlaşılır bir konu değil. Niye 
münakaşa ediliyor, bu konu lüzumsuz bir münakaşaya sebep oldu, pe'k 
kolay anlamak mümkün değil. Ben seb~p görmüyorum. Ama tahmin etti
ğim bazı psikolojik nedenler var. Türkiye uzun yıllar sanayi koruması 
yapmıştır. Yani Türkiye'de sanayi gelişmesini hızlandırmak için gümrük 
duvarlarını yükseltti, sade gümrük duvarlarını yükseltmekle kalmadı, it
hal yasakları koydu. Bir sanayi bir ürün yaptığı zaman üçüncü günü ben 
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bu işi yaptım. Buna ithal yasağı koyunuz, dedi ve bunu da temin etti. 
Uzun yıllar 24 ocak' a gelinceye kadar sanayi koruması bu anlamda ya
pılır. Bu ki sanayici gerek krediler bakımından gerekse ithalat rejimi 
bakımından kendi ham maddeleri için daima favorize edilmiştir. Önde 
tutulmuştur. Bu doğru bir politika değil ibraz etmiyorum. 

Memleketimizin 1980 yılına geldiği zaman açık seçik ortaya çıkmış
tır. En önemli meselesi ihracattır. Eğer biz bu ihracatı geliştirmezsek o 
beslediğimiz büyüttüğümüz sanayiinin ham maddesini dahi, temin ede
meyiz. Bu durum açık seçik ortaya çıkıp program ona göre düzenlenin
ce devamlı olarak ihracatın teşviki üzerinde ileri hamleler yapılmıştır. 
Aslında büyük ihracat · şirketleri konusu 1980 Ocak'ında alınmış tedbirler 
değildir. Taa 1969 senesinden gelme tedbirlerdir. Yani bir ihracat şirketi 
kurulması l969'larda başlamıştır. 

O zamanda ben planlama müsteşarıydım. O zamanki konulanda ga
yet rahat biliyorum. İhracatın gelişmesinin ana sebebi. İhracat bir orga
nizasyon işidir. Yani malı alacaksınız pazarlara götüreceksiniz. Orada ta
nı~acaksınız. Oradaki mallarla rekaıbet edeceksiniz, o malınızı satacak&ı
nız. 

. Bir çok halle~de ihracat tüm bu teşviklere rağmen kafi değildir. Karı 
hep azdir. Gayet iyi biliyoruz. Neticede bir ihracatcıya özellikle gelişme 
yolundaki ihracatcımıza en önemli konunun yeni bir organizasyon temin 
etmek olduğu anlaşılmıştır. Dışarıda temsilcilerinİ'l yoksa bu işte ihtisas 
sahibi değilseniz, ihracatınızdaki maddeler ne kadar güzel olursa ne ka
dar kaliteli olursa olsun ihracatta başarılı olamazsınız. Bugün bir çok 
avrupa ve amerikadaki büyük şirketlerin, japonyadaki şirketlerin önemli 
sayıda elemanları pazarlamada kullandıklarını biliyoruz. Yani ağırlıkları 
pazarlama, üretimde değil. Üretimde daha az insan kullanılır. Pazarla
mada çok daha sayıda insan kullanırlar. Türkiye'nin ihracatının geliş
mesinide bu yıl benimsendiği 1980 ocak'mdan bu tarafa daha ağır bir şe
kilde ve 1983 yılında veya 1982 yılında sanayi ihracatımızın yüzde 60'ını 
30 kadar şirket yapmıştır. Bu nisbet de devamlı olarak yükselmektedir. 
Şimdi tahmin ediyorum bu münakaşa biran için içe dönük sanayici ile 
dışarıya satan ihracatçı arasına itilmek istendi. Bu da bir nevi bir ailede 
bir çocuk var. Büyütürüz. Ondan sonra ikinci bir çocuğumuz oldu ona 
önem vermeye başladınız, birinci ikinciyi kıskanmaya başladı. 

Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Biz aslında sanayiyi koru
maya devam ediyoruz. Ama makul bir şekilde korumaya devam ediyo
ruz. ihracata daha fazla önem vermeye mecburuz. Sanayicimizin malınıda 
satmak için mecburuz. Ve iyi organize etmeye mecburuz. Aksi takdirde 
Kore'nin ihracatı 25 milyar dolar olur, Türkiye'nin ki hala altı milyarda 
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kalır. Sanayicimiz bir gümrük koruması gerisinde yabancı mallara re·ka"' 
bet edecektir. İhracatımız karşı tarafın gümrük duvarını delerek orada 
yabancı mallarla rekabet edecektir. Onun için ihracatcıya bu ölçüler içe
risinde daha fazla yardım etme mecburiyeti vardır. 

Soru : - Enflasyonu yavaşlattık diyorsunuz. Bir taraftan da zam 
yapıyorsunuz. Türk toplumunda yaşam düzeyinin yükseltilmesini gerçek
leştirebilecek misiniz? 

Cevap: - O sizin iddianız. Gözlem dediğiniz, iddianız. Gözlem de 
değil, ben öyle yapmıyorum. Bakınız aralık ayında geçinme indeksi ne 
kadar arttı? İstanbul geçinme endeksi. Geçen seneler civarında arttı as
lında, Zamlar ne vakit yapıldı? Aralı'k'ta yapıldı. Çoğu aralıkta yapıldı. 
Ocak'ta endeksler ne kadar arttı? geçen senelerden çok daha düşük. 
Zamlar ne zaman yapıldı ocak'ta yapıldı. Görünen rakkamlar olarak söy
lüyorum, oraya da tesir eder, öteki tarafa da. Bunun ikisinin münasebeti 
yoktur. Zamlarla enflasyon münasebetini yanlış kuruyorsunuz. Zam ol
madan da enflasyon artar. Ama enflasyonun sonucudur. Enflasyonun so
nucudur zam. Zammın sonucu enflasyon değildir. Bu iki nüansı far Jr 
ettirmek lazım. 

Ne olmuştur? Geçtiğimiz 83 yılında 200 milyar liraya yakın hesabı 
da verilmeyen, çıkarılmayan bir para çıkarılmıştır. Esas enflasyonu hız
landıran budur son aylarda, biz bunu frenlemek için, tedbirler aldık bu 
yüzden de niye 200 milyar lira çıkarılmıştır, büyük çapta zamanında · gf.' .. 
rekli ayarlamalar yapılmadığı için. Bunu yapll1-aya mecbursunuz. Açıkça 
ifade ediyorum, yapacağımızın da yüzde 80'ini yaptık. Ufak tefek şeyler 
kaldı önemli değil. Yapmaya da mecburuz. Çünkü yapmadığınız taktirde 
p enflasyon gene devam edecek. Bu sefer para basmaya mecbursunuz 
Para bastığınız zamanda kimden aldığımz belli değil. Halbuki, ayarlam~ 
yaptığınız zaman kim kullanıyorsa ondan alacaksınız. Haklı olan bu hak
sız olanı yapamayız. 

Konuşmamda da anlattım, yapmadığınız taktir de gene enflasyon yo
luyla milletten alırsınız, ama fakirden fukaradan da alırsınız enflasyor~ 
dolayısıyla cebin~eki paıa azalır. Filesi az dolmaya başlar. Ama buna mu 
kabil ayarlamayı yaptığınız zaman, zam diyelim, onu yaptığınız zaman 
kimin arabası varsa o öder. Onu yapmaya mecburuz. Bunu müdafaa için 
söylemiyorum. Bu o kadar tabii bir gerçekki, şimdi bunu yaptık, bundan 
dolayı enflasyon artmadı ki, enflasyon daha evvel artmıştır. 
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MESLEK FEDERASYONLARI ORTAK BRİFİNGİNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

9 Şubat 1984 

Bizim esnaflarla ilgili düşüncemiz yeni değildir, eskiden beridir 
Orta direk tabirini böyle bir toplantıda kullandım. Ankara' da bu tabfr 
sonradan yaygınlaştı, şimdi herkes bizden almak istiyor tabirleri. 

Neden esnaf ve sanatkara önem veriyoruz? Bunu sadece ~izin gözü
nüzün, kaşınızın hatırı için yapamıyoruz. Memlekette ekmeğini taştan çı
karan, serbest rekabeti esas alan, devlete muhtaç olmayan, birçok hal
lerde ve devlet kapısına ille gelip de (bana şunu ver) demeyen, yanında 
birçok eleman çalıştıran ve yapılamayan birçok işleri de yapan ·~snaf ve 
sanatkarımızdır. 

Ben bunu yurt dışına gittiğimiz zaman da müşahade ettim. Sosya
list· memleketlerde -dikkat edin hiç esnaf yok, orada herkes memur olmuş. 
Onun için şunu açıkça ifade ediyorum, bizim orta direğimiz aynı zaman
da memlekette demokrasinin temelidir. Demokrasinin en büyük temi-
natıdır. 

Esnaf sanatkar güçlü olduğu zaman, bu memlekette demokratik 
sistem de sağlam temeller üzerine inşa edilir. 

Yıllardır gözlediğimiz bir hadise daha var, ne zaman serbest reka
bet düzeni, pazar ekonomisi bir cemiyette yerleşirse, o cemiyetin alt ya
pısı da tamamdır. O cemiyette demokratik sistem de onun üzerine inşa 
edilmiştir. Bütün batı sistemleri gibi içerisinde sosyal demokrat iktidar
lar da olahilir. Ama ekonomik sistem serbest pazar ekonomisidir, değiş
memiştir. Bunun değiştiği tek yer bizim sosyalist ülkeler dediğimiz ayrı 
zihniyettir. Orada da serbest pazar ekonomisi yoktur. Paralarının kıymeti 
de yoktur. Karaborsa vardır, kuyruklar vardır, bir ta'kım haksız işler de 
vardır. 

Esnaf ve sanatkarımızı, çiftçimizi-ki orta direğinin üretici grupla
rıdır bunlar - desteklememizin ana sebepleri de buralardan gelir. Bu 
memlekette bütün halkımıza daha iyi bir hayat seviyesi vermek, ancak 
ve ancak demokratik sistemde mümkün olacaktır, diğer rejimlerde de
ğil. Demokratik sistemin de yaşayabilmesi için bu sistemi gerçekleyen 
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serbest ekonomik düzenin de yaşaması lazım. Onun teminatı başta çift
çilerimiz ve esnaflarımızdır. Temelde yatan hadise budur. Bizim ana se
bebimiz, yani «niye destekliyorsunuz» derseniz, esas sebebi hurda görü 
yorum, bu şe'kilde de esnafımızı ve sanatkarımızı desteklemeye devanJ 
edeceğiz. 

Memleketimizin ciddi bir takım problemleri var. Arkadaşlarım mü
şahade ediyorlar. Bir memlekette, enflasyon var ise ve fazla ise · o mem
lekette hastalık var demektir. Enflasyonda kazanç sağlayacak tek bir. 
grup vardır. O da haksız kazanç sağlayıcı, karaborsacı ve kaçakçıdır. Baş
ka bir kimsenin para kazandığı dünyada görülmemiştir. Yanlışlık kimse 
yapmasın, ben o devirleri biliyorum. Kar eder gibi görünür, ama raflar 
boşalır, sermayeler kediye yüklenir. Onun için enflasyonla mücadele, bir 
cemiyetin sağlam güçlerinin sizler başta olmak üzere hepimizin birlikte 
yapacağı bir mücadeledir. Hükümet, bu işte önayak olmalıdır. Bu has
talığı cemiyetimizden uzaklaştırmamız lazım. 

Bizim milletimiz akıllı bir millettir. İşinin ne tarafa doğru gidece
ğini gayet iyi biliyor. Yurdun her tarafını dolaştığım için bunu gayet iyi 
biliyor ve bu konuda gayet rahat konuşabiliyorum. 

Önümüzdeki engellerin başında ihracat meselesi bulunuyor. Neden 
ihracat? Unutmayınız, bir zamanlar ödemeler dengesi, döviz sıkıntısı de
diğimiz hadise başımıza geldi. Memlekette hemen arkasından da yokluk
lar, kuyruklar başladı. Milli gelir aşağıya doğru gitti. Milli gelirin . aşa
ğıya doğru gitmesi demek, bu memlekette insanların genelde gelirinin 
azalması demektir. Milli gelir aşağı giderse, ~ğer enflasyon yukarı gidi
yorsa, bu aşağı gidişte fakirin geliri daha aşağı gider. Çünkü onun his
sistemin düzelmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesi ve ihracatın artması 
sesini karaborsacı almaya başlar. Milli gelirin tekrar yukarıya gitmesi, 
sistemin düzelmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesi ve ihracatın artmas1, 
bütün bunların sonunda işsizlik denilen üçüncü bir hastalığın tedavi edil
mesidir. 

Bu memlekette, hepimiz çok iyi biliyoruz, bu acıyı yüreğimizde de 
duyuyoruz, iş arayan çok insan var. Yalnız «ben çalışmayayım, beni bes
leyin» diyen yok. Dikkat edin, «bana işverin» diyenler vardır. Onun için 
siyasete atılanlar da, bizim gibi teknisyenler de bu acıyı kalbinde duya
caktır. Bazen insanlar bu acıdan dolayı yanlışlıklar yaparlar. Fayda sağ
layacağız derken zarar yaparlar. 

Bu memleketin işsizlik meselesinin halli için söylediğim gibi enflas
yon aşağıya inecektir. Bunun yanında ihracatı artıracağız. İhracatla be
raber ödemeler dengesi daha iyi hale geleoek. Türkiye güvenilir bir ülke 
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haline gelecek. Türkiye'nin kendi kaynakları artacak, yatırımlar hızlana · 

cak, yeni iş sahaları açılacak, herkese daha fazla iş bulunacak. Formül bu 
kadar basittir. Ama yapması kolay değildir. Onun için çok sıkı çalışma 
mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin kredi itibarı bundan üç beş sene evvelkine 
göre çok yukarıdır. Vaktiyle gidip göremediğimiz, randevu alamadığımız 
büyük bankalar şimdi de Türkiye'ye geliyor. 

Bu sabah saat 8.30'da ABD'nin büyük bankalarının başkanı Rocke
feller bana geldi. Türkiye'de banka açmak istiyor. Demek ki, seneler ev
vel yapılmayan bir iş, Türkiye'ye güvenilir bir ülke haline geliyorsa onun 
için yapılıyor. Kimse parasını sokağa atar mı? Gözümüzün kaşımızın ha
tırı için para verir mi bize? Daha iyi hale gelmenin yolu bu. 

Sanayici - ihracatçı kavgası çıkartmaya çalıştılar. Bu yanlıştır. Yan
lış olduğu meydandadır. Biz ayırım yapmıyoruz. Ama ihracata önem ver
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü ihracatçı karşı memleketin gümrük duva
rını delip, orada yabancı mallarla rekabet ediyor. İçerde malını satan sa
nayici benim korumam altında. Gümrük duvarı altında rekabet ediyor. 
Arada bu fark var, onun için ihracatçıya biraz daha fazla destek olmak 
mecburiyetindeyiz. İhracat yapanlar büyük işletmeler değildir. Türk çift-

. çisinin ürettiği mallar ihraç ediliyor. Bir çok ufak işletmenin yaptığı mal
. lar ihraç ediliyor. 

Esnaf ve sanatkara, bu memlekette mutlak suretle yardım etmeyi, 
destek olmayı, bu destek olmadan da memleket için menfaat çıkarmayı 
düşünüyoruz. Sanayi siteleri önemli bir kaynak, gittiğimiz her yerde bu
nu görüyoruz. ÇÜnkü herkes iş yerine sahip olmak istiyor. Bu, hepimizin 
ezeli arzusudur. İşyerine sahip olan daha zevkle çalışır. Bu konuda biz 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Çiftçilerimizin alacağı vardı. Devlet bir türlü borcuna sadık olamı
yordu. Bugün git yarın gel, ne zaman vereceksin benim paramı belli de
ğil. Bu paraların hepsi ödendi. Bir pancar var onu da tamamlayacağız. Fa
kat bu işin böyle gitmemesi lazım. Bütün bunlardan rü'Şvetler çıkar. Onun 
için yeni bir sistem geliştireceğiz. Ya devlet vaktinde aldığı zaman para
sının bir kısmını peşin verecek, diğerine siz nasıl senet veriyorsanız o 
senedi vermesi lazım, şu tarihte ödeyeceğim diye. Böyle bir konu üzerin
de çalışmalarımızın, devletten alacağı olan insanlar için de yapılması la
zım. Perişan ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye hesabını kitabını bilirse, 
önce devlet hesabını kitabını bilmeli ki, ondan sonra herkes ona ayak uy
dursun. 
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ANTALYA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

9 Şubat 1984 

Sevgili Antalyalılar, 

!Antalya bir bakıma benim ikinci memleketim. O nedenle ilk fırsat
ta gelip sizlerle konuşmak istedim. Son birbuçuk aydır Anavatan Partisi 
iküdar olmuştur. Çok hızlı bir çalışma temposu i,çindeyiz. Hızlı çalışma
ya devam ediyoruz. Çünkü bu memleketin bitirilecek bir çok eksik işi 
vardır. Bunları biran evvel tamamlamak, ileri memleketlerle aramızdakı 
farkı kapatmak için hem hızlı hem de çok çalışmak mecburiyetindeyiz. 
Birbuçuk ay içinde Türkiye' de şimdiye kadar yapılmayan, el dokuması 
dahi düşünülemeyen bir çok meseleyi halletmek imkanına kavuştuk. 

Bunu kendi Parti Grubumuz, hükümetimiz hep birlikte bir arada 
yapmış bulunuyoruz. 45 gün içerisinde memleketi alakadar eden yedi tane 
önemli kanunu çıkardık. Hatırlayınız da.ha evvelki dönemlerde 45 gün 
içerisinde TBMM toplanıp Başkanını dahi seçemediği devreler olmuş
tur. Dört tane önemli kanunu da TBMM'ye gönderdik ve inşallah önü
müzdeki hafta bu dört kanun üzerinde de ciddi çalışmalar yapacağız. Bu 
kanunlardan iki tanesi Türkiye'nin Antalya gibi birçok büyük kentini ala
kadar ediyor. 

Bunlardan bir tanesi konut sorunudur. İnşallah Türkiye'nin konut 
ihtiyacını bu kanun çıktıktan sonra ve bizim aldığımız diğer ilave tedbir
leerle çok daha kısa zamanda, birçok vatandaşımızın arzu ettiği şekilde 
tamamlamak, yapmak, yerine getirmek mümkün olacaktır. 

Bir önemli kanun da gene bir çok vatandaşımızı ilgilendiren İmar 
Affı Kanunudur. Bildiğiniz gibi, bir çok vatandaşımıza, şimdiye kadar 
devlet arazisi üzerinde, hazine arazisi üzerinde yGpılmış gecekonduların 

· tapuları verilemiyordu. Bunlar üzerinde çıkmış bir de kanun da var ama, 
maalesef bu kanunun tatbikatı fevkalade zor. Biz bu kanunu yeni baştan 
düzeltiyoruz ve inşallah daha kısa zamanda bu vatandaşlarımızın ihtiyacı 
olan kendi tapularını vermemiz kabil olacaktır. Bunu da özellikle vatan
daşımıza itimat ederek, basit bir sistemle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü, 
şuna inanıyorum, bizim vatandaşımız namusludur, dürüsttür. Bizim va
tandaşımız muhakkak daha iyisini almak için canla başla çalışır, devlet 
olarak biz onun yanında olmalıyız. 
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Önümüzdeki aylarda muhakkak vatandaşımızı bu sıkıntıdan kur
taracak, özellikle o gecekondu bölgelerinde daha iyi işler yapacağız. 

O bölgelerin yolunu, elektriğini, eksik kalan bir takım işlerini inşal
lah tamamlamak, onları da bu şehrin iyi bölgeleri haline getirmek müm
kün olacaktır. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Bugün sabahtan beri çalışıyoruz, daha da çalışacağız. Ama sizlerle 
karşı karşıya gelmek, dertleşmek, meselelerimizi anlatmak ve bunları 
özellikle sizlerle konu,şmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Unutmayınız 
her iktidar, açıkça ifade edeyim, halkına dayanmazsa, halkından destek 
almazsa iyi işler yapamaz. Biz halkımızdan güç alıyoruz, güç almaya de
vam edeceğiz ve bu memleketin bir çok iyi işini tamamlamamız, bitirme
miz ve iyi hale getirmemiz mümkün olacaktır. 

Önümüzde bir mahalli seçimler var. Dikkat ediniz, ben bu mahalli 
seçimler hakkında fazla konuşmuyorum. Bizim siyasi rakiplerimiz bizlere 
şu andan itibaren bir takım suçlamalarda da bulunuyorlar. Ama şunu 
aÇıkça ifade deeyim: Lüzum olmadığı müddetçe, kendimi zorlayarak hiç 
üir zaman cevap vermiyeceğim. Sebebi şu : Bizim onlarla işimiz yok, 
Bjzim işimiz sizin1e. Onun için başka işlerle niye zaman kaybedelim, va
tandaşın işi dururken biz kalkıp da vatandaşın işini bırakıp onlara cevap 
verme peşinde koşalım. Hayır ... biz vatandaşımızın işini yapmaya gayret 
ediyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. 

Arasıra önlerine bir mesele atıyoruz, onlar da onunla oyalanıp du
ruyorlar. Bir muz meselesi vardı, oyalandılar. 

Önümüzdeki mahalli seçimlerde belediye meclislerini seçeceksiniz. 
Biz bu seçimleri şu bakımdan önemli görüyoruz Bunlar halkın mahalli 
idarelerde temsil edildiği önemli kişilerdir. Yani, buralarda sizin seçtiği
niz adamlar olması lazım, yoksa tayinli adamlar değil. Onun için bu seçim
ler önemlidir. Ve biz de parti olarak buna gereken önemi veriyoruz. Ümit 
ederim önümüzdeki dönemde de, bize 6 Kasım da itimat ettiğiniz gibi, 
itimat edersiniz. Çünkü biz şunu söyledik, dedik ki bu memleketin çözü
lemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Seçecekseniz; iş bitirici, iş bilir, akılcı, 
çalışan insanları seçin. Ve siz de bizi seçtiniz. Şimdi aynı şeyi söylüyo
ıum. Mahalli idarelere de akıllı, iş bilir, iş bitiren insanlar seçin. Mahalli 
idarelerin önemli görevleri var. Merkezi idare ile ahenkli bir şekilde ça
lışırlar ise sizin dertlerinizin birçok kısmı çok kolay hallolur». 

271 



MANAVGAT BARAJI ve HİDROELEKTRİK SANTRALININ 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

10/2/1984 

Bugün Türkiye'nin kullandığı elektrik enerjisi nüfus başına 600 
kilovatsaattir. Buna mukalbil ,ileri ülkelerde bu rakamlar mukayese ka-· 
bul etmeyecek kadar fazladır. Kişi başına beş bin ile on bin kilovatsaat 
arasındadır. 

Bizim bu rakamları muhakkak büyütmemiz lazım. Onun için her 
zaman ifade ettiğimiz gibi, kim, nasıl, ne şekilde yapıyorsa, buraya eli
mizden geldiği kadar imkanları, kaynakları tahsis etmeliyiz. Ve kimsenin 
bu ~şleri yapmasına mani olmamalıyız. 

Türk özel sektörü, hal'kın iştirakiyle ve hatta yabancı sermayenin · 
iştirakiyle, Türkiye'nin kaynaklarını bir an evvel harekete geçirip halkı
m1zın emrine muhakak vermeliyiz. 
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ALANYA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

10 Şubat 1984 

Sayın Vatandaşlarım, 

Bu memlekette geleceğin en önemli hususu, birlik ve beraberlik için
de devamlı olarak ileriye bakmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin is
tikbali buradadır. Aldığımız tedbirler yavaş yavaş kendini göstermeye 
başlamıştır. Aslında biraz daha süremiz var.dır. Ama bütün bunlara rağ
men, yaptığımız işin doğru olduğu anlaşılıyor. 

Dışarda bu gibi konuları bilen çok kişi ve kuruluşlar var. Bu kim
seler, bankerler bütün bunların hepsi Türkiye'de bugün tatbik edilen 
proğramın fevkalade bir proğram olduğunu gayet açık bir şekilde söylü-· 
yarlar. 

Vaktiyle kapılarına düştüğümüz, para, kredi alamadığımız bu mües-
seseler, bu bankalar şimdi Türkiye'ye bizim ayağımıza geliyorlar. «sizinle 
ççıhşmak, istiyorın, Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz» diyorlar. 

Bizim vatandaşımız yurt dışına gıdip oralarda ikinci sınıf insan 
muamelesi göreceğine, yabancılar buraya gelsin bizimle beraber, bizim 
kontrolümüzde iş sahaları açsın. Bu daha iyidir. 

Biz işi bilen ustalarız. Ustalar işi çabuk yapar, acemiler yavaş yavaş 
yapar, biz işin ustasıyız. 400' e yakın ilçeyi gördüm. Onun için çok yer
lerin dertlerini beş aşağı beş yukarı biliyorum. Ben çok yerin meselesini 
masa başında da gördüm. Biz plancıyız. Ortadireğin hayat pahalılığından 
az etkilenmesi için hertürlü gayreti gösteriyoruz. Türkiye doğru yoldadır~ 
Ghtiğimiz yol, Türkiye'yi selamete çıkaracak yoldur. 
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OYMAPINAR BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALININ 
BİRİNCİ ÜNİTESİNİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

10 Şubat 1984 

Bugün hizmete açtığımız Oymapınar Hidroelektrik Santralı Türki
ye'nin elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye 
elektrik enerjisi konusunda çok geri kalmıştır. Elektrik enerjisi kısıntısı 
.sanayimizi etkilemiştir. 

Türkiye'de, hidroelektrik enerji potansiyeli çok geniştir. Bunun ya
rnnda oldukça zengin linyit yataklarının da faaliyete geçirilmesi gerekir. 

İleride inşallah, nükleer santrallere geçmemiz lazım. Biz Hükümet 
-olarak bu hususta kararlıyız. İnşallah Türkiye'nin en büyük hidroelektrik 
santralı olan Atatürk Projesini bir an evvel gerçekleştirmek için her türlü 
:gayreti göstereceğiz. Bunlar devam ettikçe yeni iş sahaları açılacak, in
:sanlarımıza yeni iş imkanları sağlanacak. 
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KIRŞEHİR'DE ONURUNA VERİLEN YEMEKTE 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

12 Şubat 1984 

Soru: - Devlet memurları arasında tayinler yapacak mısınız? 

Cevap: - Şimdilik bazı zorunlu tayinler yapılmaktadır. İmtihan
ları yakında açacağız. Hele bir kere seçimler geçsin. 

Soru : - Rüşvetle ilgili konularda ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz? 

Cevap: - Rüşvet meselesine Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren 
de çeşitli vesilelerle temas etti. İşlerin basitleştirilmesi ile rüşvetin bir 
kısmı kalkar. Ama, bunun bir de ahlakla ilişkisi vardır. Ve bu konu eği
tim ile de yakından ilgilidir. 

Soru: - TRT yayınlarından şikayet artıyor. TRT Kanunda bir 
değişiklik yapılaca'k mı? 

· Cevap: - TRT yayınları konusunda bizim herhangi bir etkinliğimiz 
yok Yetkimiz sadece memleketim aleyhinde bir yayın yapılıyorsa kanuna 
göre o yayını durdurmaktır. Onun dışında herhangi bir yetkimiz yok. Bu 
Anayasa sorunu ıdeğil, kanundur. ileride değişiklik yapılır mı, yapılmaz: 
mı? Bizim amacımız, TRT, YÖK ve Af Kanunları ile sık sık oynamamak.. 
Kanunları tecrübe ederek bir karara varmak lazım. 

Soru : - Devlet hastaneleri vatandaşın ihtiyacına ceyap vermiyor~ 
nu alanda, ne gibi bir önlem alınması düşünülüyor? 

Cevap: - Bir yandan devlet hastanelerinin ihtiyaçlarını karşılar
l,en öte yandan özel hastaneleri yaygınlaştırmak lazım. Herkes her iste
diği hastaneye gidebilmeli. Bunun için biraz bekleyin. Özel sigorta siste-
mini geliştirmek lazım. 

Soru : - Seçim gezisine ne zaman çıkacaksınız? 

Cevap: - Seçim yasaklarının başlamasından sonra sadece Parti Ge
nel Başkanı sıfatı ile özel olarak seçim gezisine çıkacağım. 

Soru: - Muz ithaline gitmeyi neden gerekli gördünüz? 

Cevap: - Geçen yıl meydana gelen don olayı nedeniyle muz fiyat
ları yükselmişti. Muz fiyatları Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerin-
de Türkiye'ye oranla daha düşüktür. Bu nedenle muz ithaline gidiyoruz. 
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Soru : - Sağlık ocaklarında araç ve gereç noksanlıkları var. Bu 
v ~denle hizmet aksıyor. Bu konuya nasıl bir çözüm getirilecek? 

Cevap : - Sağlık ocaklarına insan gidince, ardından araç ve gereç 
de gelir. En önemlisi insandır. 

Soru : - Kırşehirli vatandaşların, bölgelerinde bir şeker fabrikası 
.kurulması yolundaki taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap: - Kırşehirli vatandaşlarımızın Kırşehir' de bir şeker fahri: 
lrnsı kurulması ile ilgili istekleri çok yerindedir. 

Şeker fabrikası çok faydalı. O zaman, Türkiye'yi şekere boğarsınız. 
"Türkiye'de şeker fabrikasına ihtiyaç olacaktır. Şekerin fazlasını İran'a, 
Irak'a ihraç etmemiz kabil. Şekerin ihracatında garantili bir alıcı var. 
Bunun yanında iş sahası açılıyor. Nakliyeciler taşıma yapıyor ve çiftçi de 
ıeknik ziraati öğreniyor. 

Türkiye' de her yıl bir fabrika kurulmalı ve devreye girmeli. Dünya 
' Bankası Kalkınma Propramı Kredileri ile, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, 

.Doğu'da da Elazığ, Bingöl ve Muş'da Çorum ve Çankırı'daki gibi kırsal 

.kalkınma programları uygulamak istiyoruz. 
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MOSKOVA'YA GİDERKEN YEŞİLKÖY HAVAALANI'NDA 
BASIN MENSUPLARI İLE YAPILAN ÇÖRÜŞME 

13 Şubat 1984 

Soru : - Muha~efet Partilerinin iktidarınıza yönelik iddialarına kar
şı, görüşleriniz nedir? 

Cevap: - 50 günlük bir iktidara «memleketin ekonomisini batırdı
nız» diyorlar. Bu iddia hangi hesap ve kitaba dayanıyor anlayamıyorum. 

Konut meselesini biz ele aldık, vatandaşın bankalardan aldığı geliri 
biz arttırdık, vatandaşın hakkını başkalarına yedirmedik, gecekondu imar 
affı meselesini ele aldık, vatandaşı en fazla sıkan enflasyonla mücadeleyi 
biz başlattık. Yani ortadirek meselesi. . . Çiftçinin, esnafın dertlerini biz 
ele aldık. Bürokrasiyi, kırtasiyeciliği azaltacağımızı gene biz söyledik. 

· Güneydoğu ve D9ğu Anadolu'nun kalkınması meselesini ele alan da gene 
biziz. 

Bütün bunların hepsinin de 50 günlük bir süre içinde yapıldığını 
nazari itiıbare alın. 50 günlük bir iktidara da «memleket ekonomisini ba
tırdınız» deme·k de nasıl bir hesap ve kitaba dayanıyor, anlayamıyoruz. 

Soru : - «İcraatın İçinden» programı muhalefete cevap hakkı ver
miyecek mi? 

Cevap : - Bu Kurum'un yasası iktidar olmamızdan önce çıkarıldı. 
TV'deki «İcraatın İçinden» programı iddia edildiği giibi yarım saat değil, 
18 dakikadır. İlgili yasa uyarınca program 15 Şubat'ta tekrarlanacak ve 
Hükümete bu defa 24 dakikalık süre tanınacaktır. 

Soru : - Yerel seçimlerde ikinci derecede oy alacak parti konu
sundaki düşünceniz nedir? 

Cevap : - Hangi partinin ikinci derecede oy alacağını tahmin et
mem doğru olmaz. Biz bu seçimi ekseriyetle alırız. Muhalefete genel ola
rak bir cevap verdim. Bir daha vermeye de niyetim yok. Çünkü bızim işi
miz milletle. Zamanımızı cevap vererek kaybetmek istemiyoruz. 

Soru : - Bir milyon liraya 36 bin lira net faiz konusunda haberler 
çıktı, ne dersiniz ?ı 
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Cevap : - Rakam üzerinde kesin birşey söyleyemem. Biz üç aylık 
faiz konusunu getirmiştik. Merkez Bankası'na talimat verdim. Sovyetler 
Birliği'nden dönünce bu konuyu son safhaya getiririz. 

Soru : - Şu anda döviz konusunda belli bir rahatlık var. Yalnız 
karaborsa geri çekilemiyor, ne dersiniz? 

Cevap : - Alıcı olduğunuz zaman farklı rakamlar vardır. Altın fi
yat~arıyla ölçeceksiniz. Altın fiyatlarıyla aradaki fark benim gördüğüm 
kadarıyla 338-340 lira arasında oynuyor. Aradaki fark, resmi kur ile ka
raborsa kuru arasında yüzde 6,7 civarındadır. Bu tedbirler ilan edilme
den fark yüzde 20'ydi. Fakat ilerde azalacaktır. Türkiye'nin şartlan değiş, 
tikçe, bankalarımız sisteme uydukça, işçilerin çok geldiği Haziran ayın
da bu fark genel olarak aşağı düşecektir. 
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TELEVİZYONDA YAYINLANAN «İCRAATIN İÇİNDEN» 
PROGRAMININ KONUŞMA METNİ 

15 Şubat 1984 

Değerli Vatandaşlarım, 

Milletin katılması olmadan bir hükürrıet uygulaması başarıya ula
şamaz. Yalnız kanun çıkarmakla devlet gemisi yürümez. Hükümetin ic
raatına milletin katılması esastır. 

İşte bu nedenle, yürürlüğe koyduğumuz yeni uygulamalara sizin ka
tılmanızı sağlamak için, her fırsatta size bilgi iletmeye çalışıyoruz. Size 
bilgi iletmeyi temel bir görev olarak görüyoruz. 

Demokrasilerde, iktidarlara düşen, millet için, milletle birlikte, bir 
bÜtün olarak devleti yönetmektir. Başka hiç bir sağlıklı yol yoktur. Türk 
ekonomisinde mevcut, sağlıksız yasak duvarlarım yıkmaya çalışıyoruz. 
KÖk salmış, yanliŞ ekonomik alışkanlıkları değiştirmek istiyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri süregelmiş bir bürokrasiyi, köh
neleşmiş bir mevzuat ağım çağdaş, dinamik bir şekle dönüştürmek isti
yoruz. 

Biliyorsunuz, memlekette dev meseleler birikmiştir. O kadar birik
miştir ki, artık dokunulmaz olmuş. Biz ise, ne kadar dokunulmaz mesele 
varsa üstüne üstüne gidiyoruz. · 

Hükümetimiz 54 gün i1çerisinde TBMM' den 7 önemli kanun, son 
derece hayati konularla ilgili çok sayıda kararname çıkardı. Bu kadar 
kısa sürede, bu kadar çok yönlü ve yeniliklerle dolu bir icraatın anlaşıl
masının zor olduğunu biliyoruz. 

Sadece Türkiye' de değil, dünyanın herhangi bir başka memleketin
de de böyle bir icraatın 'hemen hazmedilmesi zordur. Biliyoruz ki, yeni
lik, zaman zaman, direnç uyandırır. Çünkü alışkanlıklara ters düşer. Ama 
biraz zaman geçerse çok daha iyisine alışacağımız günler yakındır. Bun
dan hiç şüpheniz olmasın. 

Size, ilk olarak, Fatura Kıarşılığı Vergi İadesi Kanunu hakkında, bilgi 
vermek istiyorum. 
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Bu kanun bir milyon 400 'bin memur vatandaşımın, iki milyon 500 
bin işçi kardeşimin, 260 bin memur emeklisi, 480 bin işçi emeklisi, 500 
bin emekli dul ve yetimleri, 180 bin Bağ-Kur emeklisi ile dul ve yetimleri
nin keselerini doğrudan doğruya ilgilendiriyor. 

Aile efradını da hesaba katınca, bu kanun yaklaşık 10 milyon insa
nımızı doğrudan ilgilendiriyor demektir. Bu kadar büyük bir kitleyi doğ
rudan ilgilendiren bir kanun, haliyle geniş bir konuşma ortamı yaratır. ·· 

Bu kanun henüz tasarı halindeyken biz dedik ki, 1 Ocak 1984'ten 
iti'baren bu kanun geçerli olacaktır. Tabiatıyla, tasarı daha kanunlaşma
dan tartışmaya, yorumlara açılmıştır. 

Bu itibarla korkarım, bu kanun, hem esas ruhu, manasıyla, hem de 
işleyiş tarzıyla az anlaşıldı. 

Fatura Karşılığı Vergi İadesi Kanunu ile esas amacımız, memleketi
mizde yeni bir hayat :biçimini, herkesin işlere ekonomik zihniyetle baka
cağı bir hayat tarzını başlatmaktır. 

Hedef, bütün Batı dünyasında olduğu gibi, artık ülkemizde de fatu- . 
ralı hayatı başlatmaktır. 

Hedef fatura verenin de alanın da memleket ekonomisine şuurlu bi
çimde katılmasıdır. Fatura, vatandaşın önce kendi bütçesine, kendi geli
rine, giderine, sonra devlet bütçesine sahip çıkmasıdır. Biz bu işe, .ilk 
ağızda ücretli ve emekli vatandaşlarımızla başlıyoruz. 

1 

Bu iş hele biraz köklensin, da:ha ileriki aşamada, memlekette vergi 
veren kim varsa, hepimizi bu sistemin içine alacağız. Yani herkesi fatura 
karşılığı vergi iadesinden yararlandıracağız. 

Vergi iadesine hak kazandığınız halde, siz fatura istemezseniz devlet 
bu işe nasıl sahip çıksın? Siz kendi hakkınızı aramazsanız devlet, nasıl 
kapı kapı dolaşıp fatura alsın? 

Fatura vermek durumunda olan esnaf ve serbest meslek mensubu 
vatandaşlarımızın da bu uygulamaya katılmalarını istiyoruz. 

Ücretliler üstündeki vergi yükünü siz de paylaşınız. Böylece satıcı .. 
sıyla, alıcısıyla artık meselelere iktisadi açıdan bakan bir toplum olmaya 
başlarız. 

Biz, sizin önünüze yepyeni icraat yolları açtık, yepyeni icraat yollan 
açacağız. Şunu ·biliniz ki, sizin desteğiniz olduğu sürece çözülmeyecek hiç 
bir meselemiz yoktur. Millet sahip çıktığı sürece, başarıya ulaşılmayacak 
hiç bir icraat yoktur. 
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ANAVATAN PARTİSİ KURUCULAR KURULU İLE MERKEZ 
KARAR VE YÖNETİM KURULU'NUN BELEDİYE BAŞKAN 

ADAYLARINI BELİRLEME TOPLANTISINDAN ÖNCE 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN 

CEVAPLAR 

15 Şubat 1984 

Soru : - Bugünkü toplantının gündeminde ne var? 

Cevap : - Kurucular Kurulu toplantısında mahalli seçimlerin aday
ları konusunda görüşeceğiz. Bazı yerleri erken tamamlamak istiyoruz. 
Her büyük partide ihtilaf olan yerler vardır. Aday sayısı fazla olduğu için, 
adaylar arasında çekişmeler, «ben daha iyiyim, sen daha iyisin» yarışma
sı olur. Bu durumlarda merkez karar ve yönetim kurulu karar verir. 

İlçeler de kendi tesbitlerini bize bildiriyorlar. Adayları bir kitapçık 
halinde bastıracağız. İllerin adaylarını yarın belki açıklayabiliriz. Her 
başkanlık adaylığı için beş-altı müracaat var. 

Soru : - Türk-İş'in yüzde 43 oranında önerdiği 1984 zammına iliş
kin görüşünüzü öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Ş~vket Yılmaz'ın bir randevu talebi olmadı. Biz hükümet 
olarak «Yüksek Hakem Kurulu'nun yapacağı zamma, bir yüzde koyma
yahm» dedik. Zam için önümüzdeki yılın enflasyonunu ~az alalım, vergi 
indirimi ve fatura indirimini hiç nazarı itibare almayalım. Daima işçinin 
lehine farzedelim. Bu yıl enflasyonu esas alıp, işyerine göre, işçinin orada 
aldığı ücretin, diğer yerlerle mukayesesine göre, işverenin de durumuna 
göre, her yer için ayrı zam tes'bit edilsin. 

«Bu aynı zamanda, toplu sözleşme düzenine geçiş için bir yol olsun» 
dedik. Az alanlara daha fazla verilmesi lazım, fazla alanları da dengele
mek lazım. Bir de iş yerinin verebilme durumuna bakmak lazım. Verebi
lecek olurlarsa, daha fazla versinler. 

Türk-İş'in önerdiğinin ne olduğunu bilmiyorum. Türk-İş herkese 
seyyanen yüzde 43 zam yapalım diyorsa, o da müzakere edilir, ama o da 
eşitsizlik yaratır. Birçok işyerlerinde çok düşük ücret alanlar var, yüksek 
anlar da var. Eşitsizlik meydana getirir. 
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İşçinin eline net geçenler itibari ile bu sene için gördüğünüz gibi 
yüzde 25 enflasyona, yüzde yedi vergi indirimi var, yüzde sekiz de fatura
dan alır, yüzde 40 net artış yapar, hesabı böyle yapın. Bunlar dahil değil 
dedik ama, fiili olarak da budur. Yani şu anda yüzde 25 zam verildiği an
da, artış net yüzde 40 olur. Yüzde 25, asgari taban rakamıdır. Buna gö

re, işyerinin durumuna göre, makul ölçülerde ayarlamalar yapılır. Fazla 
alanlara dikkat edilir, asgari ücretten alan kişilere daha fazla zam veri
lebilir. Böylece denge sağlanarak önümüzdeki sene toplu sözleşme düze
nine geçilir. Herkese yüzde 43 seyyanen zam, işçinin lehine değildir. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İLE YAPILAN 
GÖRÜŞMEDEN SONRA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

16 Şubat 1984 

Soru: - Tütün baş fiyatı konusunda bazı protestolar oluyor. Nasıl 
karşılıyorsunuz? 

Cevap : - Protestolar oluyor. Olabilir tabii. Birşey demiyoruz. Ge
çen seneki 335 lira ile 663 lirayı bir mukayese edin bakalım. lnsaflı mı? 

Soru : - Gübreye yapılan zam tütün üreticisini etkilemeyecek mi? 

Cevap : - Güfbre zammı gelecek senenin tütün maliyetini etkiler . . 
Bunlar geçmişe toplanmıştır. Bu toplanan tfüündür. Zam yeni ekilecek 
II?-ahsulledir. Zam yılbaşında yapılmıştı. Tütün o zaman toplanmıştı. Güb
re zammını bundan sonrakilere ilave edeceğiz. Onu söylemiştik. · 

Soru : - M':halli seçim öncesinde ne !gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

Cevap : - Yerel seçimlere kadar Meclis ancak 4-5 kanunu görüşe
bilir. Yeni kanunlar üzerindeki çalışmaları sürdürüyoruz. Belediye baş
kan adayları üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Mahalli seçim gezisi 
ile ilgili program · ise ıhenüz hazırlanmadı. 
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TOPLU PAZARLIK İLE İLGİLİ OLARAK 

CUMHURİYET GAZETESİNE VERİLEN BEYANAT 

17 Şubat 1984 

Soru : - Yeniden toplu pazarlık sistemine geçiliyor. Toplu pazarlık 
sistemine geçilirken ilke sizce ne olmalı? 

Cevap : - Her işyerine ·göre ayrı ayrı ayarlama ve zam verilebilir. 
Toplu pazarlık sistemine bir kısım işkolunda bu sene, bir kısımda ise 
gelecek sene geçilecek. Şu an konuşulan ise Yüksek Hakem Kumlu'nun 
ikinci ya da üçüncü yıl zammıdır. 

Biz şunu söyledik: Geçiş daha sağlıklı yapılsın ve ilerde herkes bu
na intibak etsin diye bazı ölçüler getirelim. Birincisi, asgari bir bazdan 
hareket edelim. Nedir bu? Enflasyon tahmini. Yüzde 25 diyelim. Bizden 
öncekiler böyle tahmin etmiş. Bunu baz olarak alalım. Sonra her işlet
menin durumuna göre ve işçilerin aldığı ücret şekline göre farklılık yapıl
sın. 

Soru : - Verimlilik sistemine dayalı, halen MESS . tarafından 
uygulanan sistemi mi kastediyor sunuz? 

Cevap : - Hayır o değil. Bazı işyerleri var ki, işçiler sistemin içinde 
düşük ücret alabiliyor. Öyle bir sistem olmalı ki farklılaştırma yapmak 
mümkün olsun. 

Biz « Yılıbaşmda uygulamaya snkulan yüzde 5 vergi indirimini nazarı 
dikkate almayın» dedik. Bunun maaşa tesiri yüzde 6-7'dir. İkincisi yüzde 
10 faturalı yaşamdan doğacak hakkı da nazari dikkate almayın. Bunları 
da ilave ederseniz net ücret artışına yüzde 15 1bir ilave geliyor. Yüzde 25 
değil yüzde 40 net oluyor artış. 

Şimdi, hala eski usul yanlış pazarlık yapılamaz. Türk - İş Başkanı 
yüzde 43'den aşağısını kabul etmem diyor. Bunlar mantıki değil. Biz, bazı 
yer var ki, yüzde 25 değil yüzde 35 vermek istiyoruz. Onun için bu işleri 
yanlış bir pazarlığa getirmemek lazım. Niye her sektörde aynı rakam. 
Farklı yatının nasıl olacak? Düşük ücretli nasıl korunacak? O zaman önü
nüze ıbu hesabı çıkarırlar. Ölçülerin makul olması lazım. Anormal gide
meyiz. 

284 



ORTADOGUDAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ OLARAK A. A. 
MUHABİRİNE VERİLEN BEYANAT 

18 Şubat 1984 

Türkiye açısından bölgemiz oldukça sıcak bir manzara aldı. Bir ta
rafta Lübnan'daki karışıklıklar, öbür tarafta İran-Irak savaşının alevlen
mesi, bunların gerisinqe uzun yıllardır devam eden Arap İsrail mesele
leri var. Bütün bunlar bölgenin, dünyanın en kritik bölgesi olduğunu 
gösteriyor. 

Her an problemlerin büyüyebileceği bir bölge. Ancak Türkiye bu 
bölgede en istikrarlı memleket hüviyetindedir. Tabii istikrarın elde edil
mesi, istikrarın devam etmesi, ekonomik durumun daha iyiye gitmesi,. 
Türkiye'nin bölgedeki. önemini arttırmaktadır . 

. · Türkiye bölgede her hangi bir tarafın yanında değildir. Her mesele~ 

ye. bölgenin genel dengesi içerisinde bakmaktadır ve problemlerin çözü
rriü. için bir nevi dqrumunu muhafaza etmektedir. Yani problemlerin çö
zfünü için kendisine imkan verilebilirse, fırsat gelirse; her hangi bir yere 
angaje olmadığı için, çözebilecek pozisyonunu muhafaza edecektir. 

Türkiye'nin her zaman durumunu bu şekilde muhafaza etmesi 1dü-· 
şüncesindeyiz. Bölgedeki istikrarın yeniden teesüsüne yardımcı olma,, 
Türkiye'nin belki de· yapabileceği en önemli katkı olur. 

Nisan ayında İran'ı resmen ziyaret edeceğim. Irak ve Libya'ya da 
ziyaretler yapacağım. Bu gezilerin bölgedeki istikrar için faydalı olacağı
na inanıyorum. 
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CUMHURİYET GAZETESİ'NİN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

20 Şubat 1984 

Soru: - Ekonomik dünyaya kısa bir perspektif getirir misiniz? AI
.dığınız kararların muhtemel etkileri ne olacaktır? 

Cevap: - Kaya bey (Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem) (OECD) 
Maliye Bakanlan Toplantısı'ndan yeni geldi. OECD Genel Sekreteri Van 
Lennep ile bir toplantı öncesi İsviçre'nin Davos kentinde bir araya geldi
ğimizde bu toplantı için hazırladığı raporu vermiş. «OECD üyelerinin ge
lecek yıllardaki değişikliği» konulu ·bir rapordu bu. Uzun bir süre raporu 
okuyamadım. Andropovun ölümü nedeniyle Rusya'ya seyahat ederken 
uçakta tetkik etme fırsatı buldum. 

Doküman, üç - dört noktada toplanacak enteresan hususlara temas 
ediyor. Birincisi, dünyadaki ekonomik durumun giderek ci.ddi bir hal al
dığı. İkincisi hükümetlerin de buna ciddi tedbir alması gereği. Bir nevi 
yapısal düzenleme (Structural adjustment) gereğine işaret bu. Sonra, bi
zim aldığımız tedbirlerin halen OECD tarafından tasviye edilen tedbirler 
olduğu görülüyor. Çok benzer tedrbirler bunlar. · 

Bizim aldığımız tedbirlerin Türkiye'ye has olan yanlan da var. Genel 
manası ile değil kasdettiğim. 

Türkiye'de alınmış olan tedlbirleri sınıflayacak olursam şöyle bir 
manzara ortaya çıkar. 

Birincisi, organizasyonla ilgili tedbirler. Bakanlıkların organizasyo
nu ile ilgili tedbirler bunlar. Daha bitmiş değil. Bakanlıkların taşra kade
mesine kadar inecek bunlar. Kademe kademe birtakım işlerin yapılması 
lazım. Özellikle ekonomik sahada bir karar bütünlüğü sağlayacak şekilde, 
bu kararların büyü'k bir kısmı tamamlanmıştır. Ekonomik konular bir 
başbakan yardımcısınnı etrafında toplanmıştır. 

Kararların ikinci bölümü ekonomik kararların kendisidir. Bunları 
da iki grupta toplamak mümkündür. Bir tanesi Türk parasını koruma 
mevzuatı ile ilgili olanlar. Özellikle, Türk parasını fuoruma mevzuatı 40-
50 senede iyice yumak haline gelmiştir. Bunu büyuk oranda kaldırdık. 

Şimdi sorulan sual, «Bu kadar büyük serbesti bizi nereye götürür?» Ara-

286 



dan geçen iki ay zarfında bunun kötü bir tesir yaratmadığı ortaya çıktı. 
anlaşıldı. Herhangi bir döviz sıkıntısı ortaya çıkmış değildir bu serbestti 
sonucunda. Oysa kararlar, Türkiye'ye en az dövizin geldiği dönemde alın
mıştır. Kararlar dövizin aktığı yaz ayları döneminde alınmış değildir. 

İthalat rejiminde ise bir liberasyona gidişin büyük adımı atılmıştır. 
Burada eskiden şunlar- şunlar ithal edilir şunlar ithal edilmez şeklinde bir 
yaklaşım vardı. Bizim yaklaşımımız, şunlar müsade ile ithal edilir, şunlar 
fonla ithal edilir, şunların da ithali seribesttir şeklinde oldu. Aslında doğ
rusu da budur. Çünkü eskiden listede varsa ithal ediyor, aksi durumda 
ithal edemiyorduk. Belki bunun sonucu hiç düşünmediğimiz bazı mallar 
Türkiye'ye girecektir. Ama şu ana kadar da menrfi herhangi bir şey göre
medik. 

Tabii, «Bütün bu kararlar en ufak noktası dikkate alınarak belli bir 
zaman süresi sonunda yürürlüğe konulmaz mıydı» şeklinde bir soru soru
labilir. Bu 1-1.5 sene inceleme gerektirirdi. Ayrıca cemiyetin dinamiği 
de o kadar fazla.dır ki, bu süre sonunda bunları da dikkate almamış olur
sunuz. Biz dedik ki bunları yaparız. Sonra bazı şikayetler olur. Sonra ye
niden bir tashih yapmamız gerekirse, onu yaparız. Bu bir nevi tatoner bir 
yaklaşımdır. İki küçük değişiklik yaptık. Ama bu düzeltmeler azalan bir 
s~yir izledi. 

Türkiyemizin,.durumu 1980 öncesinden farklı, 1980 öncesi Türkiye'
nin dış kredi itibarının olmadığı ve içerde enflasyonun alabildiğine hızlı 
gittiği bir ortamı yaşıyorduk. Kıaraborsası, kuyrukları, yoklukları olan 
bir memleketti Türkiye. 

Biz ekonomiyi devraldığımız vakit, ekonomide yine bazı sıkıntılar 
gördük. İhracat .duraklamış, milli gelir artışında bir durma var. Ama 1980 
başı ile mukayese edilmez durum var. Artık memleket daha başka mese
leleri olan bir görünüm kazanmıştır. Ama buna karşılık, daha başka im
kanları olan bir memleket haline gelmiştir Türkiye. Bu imkanların ba
şında dış itibar meselesi geliyor. Bunda büyük mesafe alınmıştır. Özel
likle bizim göreve gelmemiz sonrası, bunu naçık bir müspet katkısı görü
lüyor. Koalisyonsuz olan bir iktidar. Belli görüşleri olan bir iktidar. Bu, 
dışarda müspet bir etki yapıyor. Dışarıya gidenler bunu net bir şekilde 
görüyor ve bize aktarıyor. Gelen-gidenden de 1bu belli oluyor. 

Memleketin önümüzdeki 5 yıl zarfında önüne çıkacak problemlerin 
başında istihdam meselesi yani işsizlik meselesinin çözümü geliyor.Bunu 
daha yi bir şekle getirmek zorundayız. Enflasyonsuz bir ortamda, işsizlik 
meselesinde mesafe almak zorundayız. Bizim buna ait lbir takım düşün
celerimiz var. Bunu seçim dönemi öncesi de açıkladık. Bunlar yapılabi-
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lir kanaatindeyiz. birdenbire değil. Kademe kademe Türkiye milli geliri
ni artırmak suretiyle kalkınma hızını yüzde 7'ye ulaştırmak zorundadır. 
Benim tahminim, önümüzdeki iki -üç yıllık dönemde yeniden yüzde 7'lik 
kalkınma hızına yaklaşacağımız şeklinde. 

Soru : - Bu noktada bir sorum olacak. 1. Kalkınma planını hazır
lanan Hollandalı iktisatçı Prof. Tinbergen'in ıdeyişi ile, bunun kaldıraç 
noktaları ne olacaktır? Alınan kararları yorulayan Türk girişimcisinin 
temel eleştiri noktası bunların bir finansman imkanı getirmediği şeklin-· 

de. Bu hızlı istihdam yaratacak yatırımlar nereden başlayabilir. 

Cevap : - Yatırımlar olacaktır. Bunu söylerken yüksek kredi faizi
ne bakmamak gerekir. Faize rağmen yatırım olacaktır. İki şey birbiri 
ile karıştırılıyor. Yatırım, illaki ağır sanayiye dönük yatırım olmak veya 
kara geçiş noktası çok uzun bir yatırımda olmak zorunda değildir. Yatı
rımlardan maksat istihdam yaratıcı olmasıdır. 

Aslında bu sistem, ekonomik kaideleri tam olarak yerine getirmeye 
devam ederek, yüksek faize rağmen yatırım yaratacaktır. Ama nasıl ya
tırım? Bu yatırım sermayeden çok emek yoğun yatırımlar olacaktır. Bu 
kendiliğinden gelir. Yatırım, sermaye yoğun yatırımdan kaçar ve emek 
yoğun olur. Çünkü, külfet çok olur. 

Konuyu biraz ıdaha genel değerlendirmek için birkaç meselenin altı
nı çizmek istiyorum. Bir kamu sektörünün yatırımları var. Bunların sü
ratle yatırım realizasyonu gerekir. Dış yatırım konusu var. Bunların yatı
rıma dönüşmesi lazım. İç tasarrufların teşviki ve yatırıma dönüşmesi ko
nusu var. Tabii bunun kolay bir yolu var. Cebri tasarruf yaptırır, yani 
vergi alır ve yatırım yaparsınız. Ama bir bundan yana değiliz. 

Yatırımlar aynı noktaya yumruk vurmalıdır. Yatırımlar dağılmalı. 
Bize de geliyor bu baskı, «Buraya yatırım yap, şuraya da yap» şeklinde. 
Olan ise her yere bir lokma misali kaynağı israf etmekten başka bir işe 
yaramıyor. Tarlaya demir gömüyoruz o zaman. O zaman da iki senede bir 
bitecek iş altı -yedi senede bitiyor. Biz bunun tersi görüşündeyiz. Prog
ramlı bir şekilde çok dağılmadan, kaynağı en müessir, etkin bir şekilde 
kullanmak istiyoruz. Dünyada da bunun başka bir yolu yoktur. Kaynak 
kullanımı dünya ekonomisinin 1. no'lu sorunudur. Yatırdığınız paraların 
numaralını alarak yatırımı sürdürmek mantığıdır bu. Bu mantık özel sek
törde de böyle işler. Tabii devlette ne kadar başarılı olacağımızı zaman 
gösterecektir. Devam eden projeler de var. Onları da bitirmek lazım. 

Bir de bunların dışında dış tasarruflarda bir hareketlenme gözükü
yor. Kredi imkanları. Bu ayın içinde 300 milyon dolarlık bir kredi anlaş
ması imzalanacak. Bu ilk tecrübedir. Bu kredi çok kısa bir süre için de 
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realize edilmiştir. Bunun yanında da Kuveyt, diğer Arap alemi ve yabancı 
bankalar geliyor. Bunların sonucu, özellikle dış kaynaklı yatırımların ar
tacağını zanediyorum. 

Soru : - Yabancı sermaye olmadan, toplam proje kredisi girişinin 
2 milyar dolar olacağı sanılıyor. Bu hesaplama doğru mu? 

Cevap : - Olabilir. OECD, .Dünya Bankası Pipe-Line ile birlikte bu 
rakama ulaşabiliriz. Hatta daha fazla olabilir. 

Soru : - Sayın Özal, aylık mevduat hesabına dönülmesi, 19 Aralık 
tarihinde ilan edilen faiz kararnamesi sonrası bankacılık sistemine olan 
net girişin yeterli olmamasından mı kaynaklanıyor? 

Cevap: - Hayır böyle bir şey yok. ıilk kararlan aldığımızda görüş
tüğümız bankalardan biri, «Bu bize fazla bir idari külfet getirecek» dedi. 
«Bu bizi yoruyor» dedi. Daha kısa vadeli bir parayı bankacılık sistemine 
niye çekmeyelim yoksa? Bunun doğru olmadığını sonradan öğrendik. 

Soru : - Yeri gelmişken, bankalar yasası yeniden ele alınacak mı? 
Bankaları reoııganizasyona götürecek yeni düzenlemeler söz konusu mu? 

. · Cevap : - Mevcut bankalar kanunu TBMM' de görüşülecek. Çünkü 
mevcut yasa kanun gücündeki bir kararname ile çıkarılmıştır. Oraıda bazı 
değişiklikler olabilir. Yalnız bu seçimden önce görüşülebilir mi, bunu bi
lemiyorum. Seçim yaklaşıyor. Mart başından sonra bu iş pek kolay ol
maz. Herkes yurda dağılacaktır. Belki Meclis tatile bile girebilir. 

Soru : - Tütünde ilan edilen 465 liralık baş fiyat, yer yer bazı pro
testolara konu oldU:. Piyasayı açan Maliye ve Gümrük Bakanı Arıkan da 
bunu gözledi. Vatandaşı belli rakamlara ikna etmenin uzlaşması nasıl sağ
lanacak sizce? 

Cevap: - Biz 500 lira versek yine beğenilmeye 'bilinir. Açık söyleye
yim, bu iş böyledir. Olayı başka türlü şartlandıran, hesabı- kitabı olma· 
yan veya hesap yaptığını iddia eden çevreler var. Bunu siyasi polemik ko
nusu yapacaklardır. Hiç merak' etmeyin. Biz daima işin doğrusu neyi ge
rektiriyorsa onu yaparız. Bundan vazgeçmiş değiliz. Ekonominin rasyo
nel gereği neyse, o fiyat olur. Siyasi saiklerle bundan vazgeçersek Türki· 
ye'yi ekonomik anlamda sadece kötü bir gelecek bekler. Bundan emin ol-
manızı j sterim. 
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GECEKONDU ÖNLEME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ OLARAK 
TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

20 Şubat 1984 

Gecekondu bölgelerini, hizmette öncelik bölgeler yapacağız. Beledi
ye hizmetlerinin öncelikle bu bölgelere gitmesini sağlayacağız. Şehirlerin 
en büyük sorunu alt yapılarının bulunmamasıdır. 

Belediyelerin yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi hizmetleri eksik
siz ve hızlı olarak tamamlayabilmesi için yeterli mali kaynak bulmaları 
gerekir, Anavatan belediye başkanları, herkesten daha verimli çalışarak 
bu kaynaklan bulacaklar ve bu kaynaklarla beklenilen hizmetleri daha 
hızlı bir şekilde sağlıyacaklardır. 

Gecekondu bölgelerimizin, yıllardır hizmet bekliyen bölgıeler olması 
dolayısıyla, hizmetlerin bu bölgelere daha hızlı bir şekilde, daha yoğun 
bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Gecekondu bölgelerimiz hizmete öncelikli bölgeler olmadıkça, bu
raların meselelerini hızlı çözemeyiz. Anavatan Partisinin belediye baş
kan adayları, bu bölgelerin meseleleri için üstün gayret gösterecekler ve 
az kaynakla çok iş başarmaya çalışacaklar ve, bunu sağlıyaca~lardır. 
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TBMM'DE ANAP GRUBUNDA SEÇİM HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA VE ÇIKIŞTA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

21 Şubat 1984 

Seçim propagandasında hiçbir polemiğe girmeyeceğiz. Vatandaşa 

sade.ce yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Türkiye' de yeni bir 
devir açılmıştır. Biz bu yeni devrin, yepyeni bir partisiyiz. Türkiye' de ar
tık eskiye dönüş katiyen olamaz. 

Mahalli idareler seçimlerinden önce İmar Affı, Toplu Konut Kanunu, 
Yatırımların Teşvikine ilişkin kanunlar çıkartılacaktır. 1 Mart Perşembe 
günü sıkıyönetimin uzatılması konusu TBMM Genel Kurulu'nda görüşü
lecektir. Daha sonra da Meclis tatile girebilecektir . 

. · Soru : - Ücret zammı konusundaki gelişmeleri öğrenebilir miyiz? 
Cevap: - 1984 zam oranını Yüksek Hakem Kurulu belirleyecek. 

Bu. mesele bizim e!imizde değildir. Yüksek Hakem Kumlu'nun elindedir. 
Yüksek Hakem Kumlu'nun kendisi toplanır karar verir, biz tavsiye ede
riz .. Biz, memleketin ekonomisini bozmadan doğru olan neyse onu yapa
nz. 

Soru: - Türk-İş Genel Başkanı ile görüştünüz mü? Türk-İş'in öne
risini nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap: - Şevket Yılmaz beyle görüştüm. Gayet tabii herkesin gö
rüşünü sempati ile karşılarım, ama doğrusu neyse Qnun yapılmasını tav-
sjye ederim, haklısı .neyse on~n yapılmasını tavsiye ederim. o da tavsiye-
dir. · 

Soru: - Türk-İş Genel Başkanı ile yaptığınız görüşmede bir rakam 
saptandı mı? . 

Cevap: - Ben pazarlık edemem, yetkim yok. Bu eski idare değil~ 
demokratik idaredir. Biz kanunlara saygılıyız, kanunlara uyarız. Yüksek 
Hakem Kurulu karar verecek. Biz taban olarak yüzde 25'ten aşağı ver
meyin, bunun üstünde serbestsiniz dedik. İşyerinin durumuna göre, yu
karı çıkılabilir. Ben işçilerin lehine söyledim, ama benim sözümü de din· 
lemeyebilirler. 

Vergi oranlarının düşmesi ve vergi iadesi yoluyla sağlanan olanak
larla yüzde 25'1ik zam oranı dahi yüzde 49.l'e ulaştırılmıştır. Bu durumda 
enflasyonun üzerinde bir artış getirilmiş olmaktadır. 
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TERCÜMAN GAZETESİ'NE VERİLEN BEYANAT 

23 Şubat 1984 

Soru: - Sayın Başbakan işçiler artan hayat pahalılığının getirdiği 
yükün altında eziliyor. Bu kesimin durumunu ne zaman iyileştireceksiniz 

Cevap: - Toplu sözleşmeli işçiler, Yüksek Hakem Kumlu'nun ve
receği zammı alacaklar. Sanıyorum önümüzdeki günlerde Yüksek Hakem 
Kurulu 1984 zammını belirleyecektir. 

Soru: - Sayın Başbakan, Yüksek Hakem Kurulu hangi oranda 
zam verecek? Başbakan olarak sizin Yüksek Hakem Kurulu üzerinde 
hangi ölçüde etkiniz var? Tavsiye niteliğinde de olsa «Daha yüksek oranda 
zam verilmesini» söyleyecek misiniz? 

Cevap: - Ben Yüksek Hakem Kurulu' na şunu · şöyle yapın, bunu 
böyle yapın, şu kadar zam verin diyemem. Kanunlara saygılıyım. Kanun
lar, Yüksek Hakem Kurulu'na bir yetki vermiş. Bu kurul, kendisine ve
rilen yetkiyi kullanacaktır. Benim Yüksek Hakem Kurulu çalışmalarına 
müdahale yetkim yoktur.» 

Soru : - Ama siz «Yüzde 25 zam uygun~ur>> şeklinde gö_rüş belirt
·tiniz. Bu görüşünüz Yüksek Hakem Kurulu kararı üzerinde etkili olma
yacak mı? 

Cevap: - «Ben bir hesap yaptım ... Yüzde 25 zam demek, geçen yıl
ki ücretlere göre yüzde 49 net ücret artışı demektir. Herkes bu hesabı 
yapıyor mu? Yapmıyor... Türk-İş yfüde 43 diyor. Ne demek yüzde 43 
Yüzde 43 ıdemek geçen yıla oranla yüzde 70 net artış demektir ki, bünye 
bunu kaldırmaz. Yani enflasyon daha da tırmanır. İşçinin eline bir şey 
geçiyor gibi görünür ama gerçek durum işçinin aleyhine olur. Gelelim 
benim sözlerime... Ben şunu söylüyorum : Yüksek Hakem Kurulu yüz
de 25'in altına inmesin ... » 

Soru : - Siz 1984'te enflasyon hızını yüzde kaçta tutabileceksiniz? 

Ceva,rı : - «Yüzde 25'i aşmaması için gerekli gayreti gösteriyoruz. 
Ama samimi söylüyorum enflasyonu yüzde 25'te tutamazsak işçilerimi
ze» ek zam» yaparız. Bu elimizde ... Ama şimdiden yüzde 25'in üzerine 
çıkmak enflasyon baskısını artırır.» 
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Soru : - Sayın Başbakan, yurdumuzda ortalama işçi ücreti ne ka
dardır? Asgari ücretle çalışan ne kadar işçi vardır? İşçi ve memurumuz 
eline geçen para ile evine ne götürebilir? Lütfen bunları da söyler misi
niz? 

Cevap : - İşçi ve memurun geçim durumunu iyileştirmek Hüku
metimizin başta gelen görevleri arasındadır. Ancak her şeyin doğrusunu 
yapmak lazımdır. Bu yıl vergi nisbetinde düşüş oldu. Ayrıca faturalı ha
yatla ilgili bir kanun çıkardık. Yani çalışanların durumunu iyileştirme
de bazı adımlar attık. Bunlar devam edecek ... Eğer Yüksek Hakem Ku
rulu bir işyerindeki ücretleri düşük bulmuşsa o işyeri için yüzde 25'in 
üzerinde zam verir ... Bunlar normaldir ... Ama biz yüzde 25 derken «te-
mel ilkeyi» belirtik. Ayrıca işverenler için de esneklik sözkonusu ... İs-
teyen işveren «yüzde 25'in üzerindeki zammı kendiliğinden yapar ... İş-
çizimi ve memurumuzu enflasyona karşı koruyacağız. Korurken de he
sabımızı iyi yapacağız ... » 

Soru : - Önümüzdeki günlerde yeni bir hesap yapmamız ve Yük
sek Hakem Kurulu'na «yüzde 25'in üzerinde bir rakam tavsiye etmeniz» 
sözkonusu olabilir mi? 

Cevap: - «Yüksek Hakem Kurulu'nun işine müdahale edemem. 
Tavsiyemi ise söyledim: Yüzde 25 taban zam.» 

. .. 
Soru : - Asgari ücretten vergi alınmaması sözkonusu mu? Böyle 

bir tedbir getirecek misiniz? 

Cevap: - Faturalı hayat kanununu çıkardık ya ... İşte bu hesabı 
yaparak ... Yani ücretlileri koruma arzusuyla yola ·çıkarak fatura kanunu
nu getirdik. Şu anda asgari ücretin vergi dışı bırakılması sözkonusu de
ğil, bu bir hesap meselesi. Yanlış hesap işçiyi memuru daha da sıkıntı
ya sokar.» 
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MİLLİYET GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

24 Şubat 1984 

Soru : - Türk-İş'in ücret zammı talebi ile hükümetin uygun gör
düğü oran arasındaki fark nedir? 

Cevap: - İşçinin, memurun eline geçecek net para önemlidir. Ben 
çok basit bir hesap yapıyorum. 100 bin lira brütü olanın eline şimdi 65 
bin lira geçiyor. Bu baz. Yüzde 25 zam yapılırsa, vergi indirimi, fatura 
karşılığı vergi iadesiyle birlikte eline net 65 yerine 97.S alacak. 97.5 65'e 
bölündüğü zaman yüzde 49 net geliri artmış olacak. . 

Bir de oturdum, dedim ki, sizin istediğiniz yüzde 43 zam yapılırsa 
ne olur, onu hesapladım, yüzde 70 çıkıyor. Bu hesaba göre. 

Amma, ben illa şöyle olsun, böyle olsun da demedim. Biz, YHK'ya 
karışmayız . . Bizimle pazarlık ediyorlar ki, yanlıştır. YHK! ile pazarlık edil
mesi lazım. Orada tartışılması lazım. 

Yü~de 25 enflasyon oram aşılırsa, o zaman, YHK gerekli görür, ek 
zam verir. 

Cevap : - Nasıl yapacaksınız bunu? 

Cevap : - Düşmeyeceğiz. Zaten bizim taahhüdümüz var: Kimsenin 
geliri enflasyonun altına düşmeyecek. Tekrar ediyorum. Zammı kararlaş
tırmak · bizim . yetkimiz değil. YHK'nun. Biz kurala müdahale etmeyiz. 
Türk- İş Başkanı'yla her zaman görüşmeye hazırım ama:, bu konuyu gö
rüşmeye selahiyetli değilim. 

Asgari Ücret Komisyonu'nu, hükümet olarak, 11 Mart'ta toplamaya 
karar vendik. Asgari ücret yeniden saptanacak. Ne kadar yükseleceğini 
söyleyemem, hesap meselesidir. Ama, mutlak olan bir şey varsa, 16 bin 
liranın üstüne çıkacak. 

Önemli olan asgari ücrettir. Çünkü, birçok işyerlerinde asgari ücret
le çalışanlar var. 

Asgari ücret kıdem tazminatından ayrıldı. Bu bakımdan, bu konuda 
biraz daha rahatız artık. 

Soru : - Af konusunda çeşitli partilerin çeşitli önerileri var. Siz 
ise, konunun çok duyarlı olduğunu ve iyi bir incelemeyi gerektirdiğini öne 
sürüyorsunuz. 
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Cevap : - Bir dakika, bu konuya gelecem ama, ücret zammı konu
sunda bir de Calp ortaya çıktı. «Türk-İş'i destekliyorum» diyor, nasıl 
destekliyormuş, merak ediyorum. Destekliyorum demekle oluyor mu 
yani? .. Tamamiyle politikadır yaptığı. Görelim bakalım kim destekliyor, 
kim desteklemiyor. Mühim olan şudur: Enflasyon konusunda sağlam 
durmadıkça, işçiye de, memura da hiçbir şey yapamayız. Kaşıkla veririz. 
Kepçeyle alırız, aslı budur. 

Şimdi af konusuna geçeyim : 
Af deyince, hapishanedekiler hatıra geliyor. Ama, başkaları da var. 

Mesela öğrenciler var. Mesela memurların disiplin cezalarının affı ko
nusu komisyonda. 

Af deyince, daha gerilere bakmak lazım. Bu memlekete, bir takım 
insanların başına, bir takım hadiseler gelmiş, Af deyince, bir takım me
seleler var, siyasal konular esas olur. Bizim ceza yasalarımıza göre, hiç 
kimse siyasi suçtan ötürü içeriye girmiş değildir. 

Bu bakımdan, kimdir siyasi suçlu? Bunu bulmak, tespit etmek de 
zor. Ancak hadiselerin üzerinden geçtikten, hadiseler kapandıktan sonra, 
bu . siyasidir demek mümkün. Bu bakımdan bu mesele, eğer düşünülmesi 
gerekirse, çok daha şümüllü düşünülmelidir. Çok daha geriden alınarak 
düşünülmelidir. Ben, bu iş, aynı zamanda «Komplekstir» dedim. Bugün 
Tijtkiye'nin şartları var, !bugünkü şartl<:ırı var. Aldığımız, gizli olmayan 
bilgiler örgüt faaliyetinin sürdüğünü gösteriyor. Fırsat buldukça ortaya 
çıktıklarını gösteriyor. Peki, o vakit, gerekçemiz ne olacak? .. Kimi affe
de.ceğiz, suali de ç_ok önemli. 

Biri çıkıyor, «Kader mahkumları» diyor, çok iyi, biraz da romantik 
bir kelime ama, ceza kanunumuzda böyle bir terim yok. 

Ben, bir ara şöyle bir ayrım yaptım; suçları .iki ayirdım : Devlete 
karşı işlenmiş suçlar. Biz bunları affedebiliriz. Devlettir, nihayet kendi
sine işlenmiş suçları affeder ama, biz bunları devlete karşı işlenmiş suç
ları affetmeyiz diyoruz. Bir de insanlara karşı işlenmiş suçlar var, kişi
lere karşı işlenmiş suçlar var. Bunları nasıi affedeceğiz? Edemeyiz. 

Bunların çok iyi incelenmesi lazım. Bir de Türkiye'nin içinde bulun
duğu şartlar ... 

Ben af çıkarılmasın da demiyorum ama, bunu bir kere, şu sırada 
bir politika aracı yapılmasına taraftar değiliz. Şu sırada getirirsek, yan
lış getiririz. Memleketi düşünüyorsak, şu sırada değil, memleketteki şart
ların düzelmesine de bakarak, bunu hakikaten etraflı olarak inceleyerek, 
getirmek faydalıdır. 

Seçimden sonra hep beraber oturur konuşuruz, Öteki partilerle 
oturur konuşuruz ama, önce seçimler geçsin. 

295 



KONYA'DA BİR SİNEMADA HALKA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA 

24 Şubat 1984 

Son iki ay içinde iktidarımızın yaptığı işler geçmişle mukayese edi
lemeyecek kadar çoktur. Biz kimseye sataşmıyoruz. Yaptığımız ve yapa
cağımız işleri anlatıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Şayet daha çok sata
şırlarsa biz de «Ey Millet onları size havale ettik, hesabını oy sandığın
da görürsünüz» deriz. 

Bizim koltukta oturmak, geleceğimizi garanti altına almak gibi bir 
hesabımız yoktur. Ben 57 yaşındayım ve 56 yaşında siyasete atıldım. Tek 
düşüncem hesap günü, iyi hesap verebilmektir. 

Ne söylemişsek tahminlerden daha kısa zamanda yerine geti
riyoruz. 20 Ocak'a kadar bütün işçi alacaklarını ödedik. Sadece pancar 
paraları kaldı. Mart sonuna kadar pancar paralarını ödenmesi de tamam
lanmış olacaktır. Çiftçi alacakları için yeni bir sistem düşünüyoruz. 

Çiftçi alacaklarını belirsiz zamanlarda değil, belli zamanlarda ödeyec~ğiz. 
Şu anda senet sistemini geliştirmeyi düşünüyoruz. Çiftçilere alacaklarına 
karşılık resmi senet vereceğiz. Bu senetleri bankalara kırdırarak, parala
rını muayyen zamanlarda alabilecekler. 

Bizim ortadireğe taahhütlerimiz var. Enflasyonu muhakkak alta 
çekeceğiz. Hangi teşekkülde kişi ne derse desin, işçinin hakiki sahibi bi
ziz. Ücret zammı fazla birşey ifade etmez. Asgari ücreti yukarı çıkarıyo
ruz. Asıl sosyal adalet de budur. 

Türkiye'ye tesir etmek isteyen dış mihraklar var. Allaha şükür ki, 
bunlar her seferinde mağlübiyete düçar olmuşlardır. Askeri İdare de~ 
vamlı idare tarzı değildir. Nitekim askerler verdikleri sözü tutmuş ve 
demokrasiye geçilmiştir. Biz böyle bir ortamda milleti birleştirmenin 

faydalı olacağına inandık. Anavatan Partisi'ni bu düşünceyle kurduk. 
Partimiz üç ana fikir etrafında teşekkül ettirdik. Birincisi, milliyetçi, 
muhafazakar, ve ananelere saygılı olmalıyız dedik. 

İkincisi serbest pazar ekonomisini bu memlekete getirmek 
gerekir dedik. Bu yeni birşey değildir. Bütün ileri ülkelerde mevcuttur. 
Bu tutumumuzla milyonlarca esnafımızı ve köylümüzü destekliyoruz. 
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Üçüncü ana fikirimiz sosyal adalettir. Biz hayalci değil, akılcı bir 
sosyal adaletçiyiz. Biz hiçbir partinin de devamı değiliz. Zaten partiler 
devaın etmez. Ancak fikir ve düşünceler devam eder. Kurulduktan sonra 
girdiğimiz ilk seçimde iktidar olduk. Bu sonuç dünyada ilk defa görül
mektedir. Daha Hükümet programımız okunurken, cekli, caklı konuş
madık. Yapacaklarımızı değil yaptıklarımızı söyledik. Bizim insanımız, 
cebinde dolar taşıyor diye, niçin ha pise girsin? Bunlar ilkel düşünceler
dir. 

İthalatı liberalleştindik. «Dövizimiz yetmez» dediler. Korkmayın, dö
vizimizi yeter, mevzuat yüzünden konut meselesi çıkmaza girmişti. İstan
bul' daki yapıların y~de 70'i ruhsatsızdır. Bundan önce çıkarılan imar 
affıyla bunun altından kalkmak mümkün değildi. Dün çıkan kanunla 
gecekondu meselesini, inşallah halletmiş olacağız. Yeni kanunla konut
lardan alınan vergilerin çoğunu kaldırıyoruz. Konut sektörü işsizliği ön
lemenin en önemli ilacıdır. Konut sektörü mutlaka canlandırılacak ve 
işsizlik önemli ölçüde azaltılacaktır. 

1980 yılı başında Türkiye mali bakımdan iflasın eşiğindeydi. Son 
yıllarda Türkiye'nin dış siyasi itibarı da yükselmiştir. Anavatan Partisi 
iktidara gelince, Doğu' da olduğu kadar, Batı ülkelerinde de büyük itibar 
gördü. Batı basınında lehimize birçok yazılar çıkmaktadır. 

. "' 

Seçim dışı kalan partilerin seçime girmelerini biz sağladık. Aslın
da bu partiler seçime bile girmek istemiyorlardı. Ak koyun kara koyun 
belli olacak. Anavatan Partisi'nin memlekete getirdiği birlik bozulmaya
caktır. 
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KULU VE CİHANBEYLİ İLÇELERİNDE HALKA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA 

24 Şubat 1984 

Sevgili Kululu'lar 

Biz, K!anunda değişiklik yapmasaydık, 6 Kasım' da seçime katılama
yan partiler bu seçimere de giremezlerdi. Eskiye dönük kavga yapmanın 
hiÇbir yararı yoktur. 

Önümüzde çözüm bekleyen önemli meseleler var. 

Türkiye'nin en önemli meselesi konut meselesidir. Bunu halletmek 
için 200 Milyar lira gerekiyor. 

Biz bir yandan bunu çözerken öte yandan da, çiftçimizin sorunlarına 
eğileceğiz. 

Önümüu:leki ay sonuna kadar pancar paraları ödenmiş olacak
tır. Pancar üreticisi için yeni bir sistem getiriyoruz. Önce üreticiye avans 
verilecek, malı teslim ettiğinde yine para verilecek. Geriye kalan para için 
faizi de hesaplanarak senet verilecek. 

Aziz Cihanbeyli'ler 

6 Kasım'dan bu yana, iki ay gibi bir zaman geçmesine rağmen, 7 
önemli kanun çıkarıldı. Bu gün de Konut Kanunu çıkacak. Bir yıl içinde 
Konut Fonu'na yabancı sigaradan 30- 40 milyar, Mercedes ithalinde de 10 
milyar lira yatırılacağım tahmin ediyorum. Eski dönemlerde Meclis iki 
ayda başkanını bile seçemiyordu. Çıkan kanunlar da öyle eften püften 
kanunlar değil. En son İmar Affı Kanununu çıkardık. Muhalefet vatan
daşın yararına olan bu kanunu destekleyeceğine, eski günleri hatırlatır 
şekilde, kanunu seçimden önce çıkartmamak için engellemek istedi. 
İnsanın başını sokacağı bir yer olduktan sonra ihtiyacı yiyecek, giyecek
tır. Onun için tarıma önem veriyoruz. Ortadoğunun hububat anhan ol
mak istiyoruz. Onların petrolü varsa, bizim de yiyeceğimiz var. Yiyecek 
petrolden önemlidir. Zira petrol makinalar için, yiyecek insanlar içindir. 

Taban fiyatı verirken, hem sizin masraflarınızı ve ihtiyaçlarınızı 
karşılayacağız, hem de dünya fiyatları ile rekabeti düşüneceğiz. 

Mevcut şeker fabrikaları Türkiye'nin ihtiyacını 300 bin ton fazlasıy
la karşılıyor. Buna rağmen ileride yine de şeker fabrikaları kurulacak. 
Ama bir plan ve program dahilinde her yıl bir tane yapılacak. 
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TRT KURUMU'NA, SPOR VE OYUN SAHALARI İLE İ~GİLİ 
OLARAK VERİLEN BEYANAT 

24 Şubat 1984 

Vatandaşlarımızın daha mutlu olmalarını, boş zamanlarını daha iyi 
değerlendirmelerini sağlamak üzere, spor ve oyun sahalarının, piknik 
yerlerinin yaygınlaştırılmasında, belediyelerimize Hükümet olarak yol 
gösterecek, yardım edeceğiz. 

Gençlerin hafta sonlarında rahat dinlenecek bir yer bularak iç sı
kıntılarını Üzerlerinden atmalarını sağlamak, her belediyenin önemli gö
revleri arasındadır. 

Türkiye'nin daha iyi sporcu yetiştirmesi için elzem spor tesislerinin 
ve . spor imkanlarınnı arttırılmasına, bu şekilde belediyelerimizin öncü
lük etmesine Hükümet olarak yardımcı olacağız. 

Anavatan Partisi belediye başkan adayları da bu bilinç içinde ge
rekli her türlü imJfanı seferber ederek, yıllardır neşter vurulamıyan bu 
meseleyi daha kolay çözülür hale getireceklerdir. 
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MİLLİYET GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

25 Şubat 1984 

Soru : - Batı kaynaklarında, buraya gelip gidenlerin ağızlarında 
Ortadoğu'da Türkiye'ye daha ietken bir görev verilmesi gibi bir söz yay
gınlaşıyor. Bu nasıl olabilir? Sıcak, askeri müdahale olabil.ir mi, ya da 
arabuluculuk yapabilir mi Türkiye? 

Cevap: t- Genelde, Türkiye'nin Ortadoğu'da gitgide ağırlığı artacak
tır. Bu, lkaçınılmaz bir gerçektir. 50 milyon nüfusumuz var. Askeri gücü
müz var. İktisaden kuvvetleniyoruz. Dünyanın alakası. siyasi alakadan da 
bir taraf, iktisaden üzerimize geliyor. Yatırım konuları geliyor. Dış kay
naklarda büyük bir alaka var. Yatırımlar içn şirket kurmak istiyorlar. 
Suudi Arabistan' dan da bir şeyler var. Yani, hem Batı'dan hem Doğu'dan 
ciddi alakalar var. Bu, Türkiye'nin itibarının dışarıda sürat]e arttığım 
gösteriyor. !Bunun ekisleri, tabii, siyasi sahnede de olacaktır. Yam sıra, 
Ortadoğu çok karışık manzara gösteriyor. 

Soru : - Bütün bunlar, Türkiye'nin daha etkin olması, sıcak . bir 
harekete geçmesi anlamında degil, değil mi? 

Cevap : - Hayır, o manada değil. Politik olarak ağırlığı vardır. 

Mesela biz, İran- Irak ısavaşında mümkün olduğu kadar, iki tarafla da 
ilişkilerimizde sapmalar yapmadık. Mümkün olduğu kadar, bu iki ülkey
le iyi geçinme gösterdik. 

Soru : - Yani Türkiye, İran - Irak arasındaki savaşta bir ara bulucu 
rolüne girebilir mi? Biliyorsunuz, Sayın Evren, gerekirse İran'a gidebile
ceğini söylediler? 

Cevap: - Zor bir hadise ... Kolay değil. Ama, bölgenin menfaatleri 
bakımından, tabii, iki tarafın da arzusu olursa, bu ancak olabilir. Yalnız, 
şu da gözüküyor. ıBu işin uzaması, büyük çapta insan kaybı bakımından ... 
Ayrıca, kaynak kaybının bölge için çok büyük tehlikeleri var. 

Soru : - Lübnan' da Türkiye'nin durum alması olanaklı mı? 

Cevap: - Hayır, orada değil, çok karışık bir yer. Büyük devletler 
girdiler, çözemediler. Ama, Türkiye'nin etkinliğinin politik, diplomatik 
olarak gittikçe daha artacağını söylemek istiyorum, o kadar. 
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Soru : - 12 mil davası gene ortaya çıkıyor. Milliyet'te bu konuda 
uzun bir haber vardı. 12 mile razı olur muyuz? 

Cevap: - İnşallah böyle bir yanlışlık yapmazlar. 

Soru : - KKTC'nin ilanı, ABD Kongresi'nde dalgalanmalar yarata
cak deniyor. Bu sorun, ilişkilerimize etki yapar m:ıı? 

Cevap: - KKTC'nin ilanı bir vakıa, bir mecburiyetten doğmuştur. 
Kimse bunun üzerinde, artık şuydu buydu diyemez. Ben, bunun ABD ile 
münasebetlerimize, Yunanlılar ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, .aksi bir 
tesir yapacağı kanaatinde değilim. 

Soru : - ABD · gerçeği {görüyor 'öyleyse? 

Cevap : - Gerçeği görmek lazım. Hele Ortadoğu'daki durumdan 
dolayı Türkiye'ye 1974 T1ılında yapılan yanlışlığı bir daha yapabilecek1erini 
sanmıyorum. Bir dab'\ r noktaya Türkiye'yi getirmemeleri lazımdır. Zan
netmiyorum böyle bir şey olacağını. 

Soru : - Anlaşmalar çerçevesinde ya da dışında 'ABD'nin Prtadoğu' 
~a Türkiye«den daha çok yararlanmak gibi bir isteği var mı? 

Cevap: - Şu ana kadar net olarak bir şey yok. NATO çerçevesinin 
·_her zaman olduğu gibi (dışına çıkmayacağımızı da ifade etik. 

Soru : ı- Yerel Seçimler.den çıkacak sonuçlara göre bir erken seçim 
söz konusu mu? 

Cevap : - Belediye seçimlerini niye öne aldık? Millet, mahalli seçim
lerin yapılmasını istiyordu. Biz de taahhüt etmiştik. Hemen yapılmasını 
taahhüt etmiştik. Bir sene bekleyebilirdik. Hatta, geçecek bir yıl içinde 
programımız daha iyi netice ~erir diye de düşünülebilirdi. Şunu gördüm: 
Bir yıl beklediğimiz zaman, mahalli idarelerde ne yapacaksınız? Siz değiş
tireceksiniz. O zaman, getirdiğiniz yeni adam, değiştirdiğiniz G*.damdan da
ha mı iyi olacaktı? Bu garanti değil ki, netice itibariyle tayinle geliyor. 
Külfet de, yanlış adamla birlikte sizin üzerinize gelir. Bunun için bir an 
önce yapalım halk kendi seçsin, seçtikleri adama icabında küfretderler, 
icabında iyi laf ederler, ama işini görür. 

Seçimi bir an evvel yaparken, yasa değişikliği yapmasaydık, bugün 
seçime girmekte olan ek üç parti seçime giremezlerdir. Bu ıseçime girmez
lerse ne olurdu? Tabii, eninde sonunda, bizim onlarla beş sene sonunda, 
üç sene sonra, artık şartlara göre, .onlarla hesaplaşacağımızı gözönünde 
tutmalıydık. Bunun test edilmesi lazım. Bir iddia için söylemiyorum, 
görünen bir durum var; Kendilerinin eskiden geldiğini iddia ediyorlar, 
görünüşte bunu gösteriyor. Falancanın, filancanın devamıyım diye bir 
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.iddiada da, onlar için, bulunmuyorum. Çünkü hukuksal bir durum or
taya çıkar. Bir fikrin devamıdır, şudur budur, yani belli eski partilerin 
mensupları orada kümelenmiştir olabilir. Bu, Türkiye'nin karşılaşacağı 
bir problemdi. Bununla muhakka surette karşı karşıya gelecekti. Biz, hiç 
kimseyle kavga etmeyiz, politikamız da bu ama, Türkiye'nin kendi mese
lesidir bu, biz halkımıza anlatırız. 

Benim görüşüm şu : Geriye dönüş yoktur. 

Bizim bu memlekete hizmet etmiş olanları unutmamız, vefasızlık 
etmemiz, aklımızın kenarından geçmez. 

Bu memlekete ufak hizmeti geçene, asgari bir teşekkür borcumuz 
blmalı. O ayrı bir konudur. Memleketin yeni bir devresi yeni bir konu
sudur. 

Ben, Türkiye'nin bugünkü durumunu yeni bir devir olarak görüyo
rum. Eğer eskiye dönersek, yanlışlık yaparız, tekrar kavgalı bir zemine 
götürürüz diye endişe ediyorum. 

Bunu, halka, millete, fazla abartmadan, anlatmaya çalıştım, üzerine 
de fazla gidecek değilim. Çünkü, milletimizin bu konuda tahminlerin öte
sinde bilinçli olduğuna kaniyim, katiyen kavga istemiyor. Size açık söy
leyeyim : Erken seçim de istemiyor. 

Soru : - Seçim sonrası oy kompozisyonu değişik çıkarsa, ne 'ya
pacaksınız? Bir ay var: Parlamentodaki muhalefetin dışındaki partiler 
yüzde SO'nin üzerinde oy alır ya da muhalefetin tümü yüzde 70'e yakın oy 
toplar diye. Böyle bir sonuç ortaya çıkarsa, ne olu.r? · 

Cevap~· - Bunlar toplanmaz ki. .. Elmalarla armutlar toplanır mı? .. 
Ben şuna bakarım : Seçim sistemi konmuş ortaya, yüzde 45 oy almışım, 
önemli olan 211 milletvekili çıkarmış olmam. Bunlarla, parlamentoda, 
yüzde SO'nin üstünde ekseriyeti elimde tutmuyor muyum? .. Zaten Anayasa 
da, Seçim Kanunu da bunu getirmiş, parlamentoda istikrar olsun diye. 
Bayan Thatcher, İngiltere'de bizden fazla ekseriyet sağlamış ama, oyu 
bizden düşük. Sistem meselesi... İspanya' da sosyalist Gonzales yüzde 39 
oy aldı, hiç kimse onlara, ötekilerin oyları sizden fazla, yüzde 60 tutuyor, 
siz gidin demedi. Demez. Bizdeki yanlış bir hesap tarzıdır. 

Soru : - O zaman erken seçim söz konusu olmaz mı? 

Cevap : - Hayır. Katiyen, bahse konu olmaz. Tabiatıyla şu olur ge
nelde: Eğer dışarıdaki partiler bizden fazla rey alırlarsa, tabiatıyla bizi 
rahatsız ederler, bunun aksini iddia etmem. Şunu da söyleyeyim: Hiz
metimizi de aksatırlar. Belki erken seçim gelebilir o vakit. Ona da şimdi~ 
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den bir şey söyleyemem. Ama bildiğim bir şey var : Eskiyi özlemiyor mil
let. Yani, eski kavgalı dönemi özlemiyor. Bu bir 

İki : Göreceksiniz, yeni seçim de istemiyor. Bu seçim bizi pekiştire
cek. Biz, aynen parlamento seçimlerinde olduğu gibi belediye reislikleri
nin ekseriyetini alırız. İl Genel Meclis1'nde oy miktarı bakımından söyle
miyorum, üyelikler bakımından yüzde 60 - 65 'i alırız. Yeni bir devreye 
hizmet için geldik. Millet bize beş yıllık bu hizmet devresini tamamlata
caktır. Hem de mahalli idare seçimleriyle ... Mahalli idarelerin merkez 
idareyle bağıntısı çoktur. Biz, inşallah, mahalli idarelerin güçlenmesi için 
de bazı değişiklikler yapacağız. 
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BEYŞEHİR'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

25 Şubat 1984 

Memleketimizin çözülmeyecek meselesi yoktur. Yeter ki, şu ayrı
lıklı- gayrılıklı devreye yeniden dönmeyelim. İçinde bulunduğumuz asrın 
sonuna varmadan Doğu Anadolu' da, memleketin geri kalmış diğer böl
gelerinde herkese iş bulunacaktır. Türk vatandaşlarının yurt dışında 

ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri dun,ımu da, ortadan kalkacaktır. 
Memurun, öğretmenin, dar gelirlinin refah seviyeleri yükselecektir. Mem
leketimizin bugün önemli meselelerinden biri, mahalli seçimlerin huzur 
içinde yapılmasıdır. Bu amaçla önümüzdeki mahali seçimlere 6 Kasım 
seçimlerine katılamayan partilerin de katılmalarını sağladık. Onlar, seçi
me katılsaydık şöyle yapardık, böyle yapardık diyorlardı. Şimdi seçime 
katılıyorlar. Ak koyun kara koyun belli olacak. Ancak, Anavatan Parti
si'nin meydana getirdiği birlik ve beraberliği onlar bozamayacaklardır .. 

1969'dan bu tarafa, Türkiye'de millet ilk defa tek başına iktidarı 
bir partiye, Anavatan Partisi'ne verdi. 

Tek başına verilen iktidar, mahalli seçimlerde perçinlenmelldir. 
Millet bize verdiği emaneti, biz emanete ihanet etmedikçe, geri almaya
caktır. İdare de milletle birlike ve beraberlik olursa, memlekette işler da
ha iyi gider. Türkiye, şimdiye kadar alamadığı kredileri alıyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan' dan daha iyi kredi ilişkileriyle dö
necektir. Çünkü, artık bütün dünya Türkiye'ye iyi gözle bakıyor. 10-15 
senelik tek parti iktidarı, Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri arasına 
sokacaktır. 
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KIRIK.KALE, KESKİN VE KAMAN'DA DÜZENLENEN 
TOPLANTILARDA YAPILAN KONUŞMALAR 

26 Şubat 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Milletimız bize . inandı, 6 Kasım'da Anavatan Partisinde birleşti. 
Ve inanıyorum ki, 25 Mart'ta da aynı netice alınacak, millet, eserine 25 
Mart'ta da sahip çıkacaktır. 

Hızlı bir tempo ile geliyoruz. İki aylık sürede, iki üç yıllık iş yaptık 
17 Kanun hükmünde kararname ve 12 Kanun çıkardık. Dikkat edilirse, 
ne vaad etmişsek bunlarla ilgili kanunları çıkarmışız. Belli bir disiplirı 
ve plan içerisinde işleri yapıyoruz. Usta, işi hızlı yapar, çırak, acemi ya
vaş yapar. 

Uygulamalarımızda, çiftçi borçları pancar dışında Ocak ayında 
ödendi. 

Baraj ve köprülerin gelirinin satılmasını öngören kanun önümüz
deki günlerde Meclis'e gelecek. Bunu mücadele ederek çıkaracağız. Baraj, 
köprü bir tarafta ~uracak, tüm işsizlerimiz bakacak, olmaz böyle şey. Mil
letin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu için, Anavatan Partisi'ni kur
duk. Birleşerek kuvvetleneceğiz. 6 Kasım' a göre daha da kuvvetli olaca
ğız. Milletin başına ne geldiyse koalisyonlardan geldi. 

İleri memleketler koalisyonsuz iktidarlar zamanında gelişmiştir. 
Japonya ve Almanya'yı buna örnek gösterebiliriz. Eğer biz koalisyon ida
resi olsaydık, bu kanunları çıkarmazdık. Milletimiz bu işi bilerek yapmış
tır. 
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KIRŞEHİR'DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

26 Şubat 1984 

12 Eylül' den sonra sağlanan huzur ve güven, iktidarımız dönemin
de de devam etmiştir. Memleketin iç kaynaklarını harekete geçirmek 
için çaba harcıyoruz. Bugün yurtdışındaki çalışanımıza ikinci sınıf insan 
muamelesi yapılıyor. İşçilerimiz orada, yabancı sermayenin fabrikalarında 
çalışmıyorlar mı? Bu sermaye Türkiye'ye gelirse, işçilerimiz bu işyerle· 
rinde birinci sınıf insan muamelesi göreceklerdir. 

Türkiye'deki huzur ve güven nedeniyle yabancı sermaye Türkiye 
ile iş yapmak istemektedir. 

Yabancı bankalardan kredi almak için yurt dışında bağlantılar yap
tık, çok kısa bir zamanda üçyüz milyon dolar kredi aldık. Atatürk Ba
rajı projesinin tesisatı için, önümüzdeki ay bir milyar franklık anlaşma 
imzalayacağız. 

Suudi Arabistan'a Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretten sonra 
Türkiye'ye 750 milyon dolara yakın bir kredi imkanı çıkmıştır. Bunlar, 
itibarı olanlara verilir. İflas eden tüccara kredi verilmez. Me:rnleket 14 
yıldan beri hep koalisyonlarla idare ediliyordu. Milletimiz iktidara bizi 
layık gördü. 
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KAYSERİ'DE BASIN MENSUPLARI İLE YAPILAN SOHBET 

27 Şubat 1984 

Soru: -!Türk-İş Başkanı ile ne görüştünüz? YHK'nun belirlediği 
84 zammı kesin midir? 

Cevap : - YHK'I1;ın kararı kesindir. Kurul'un yerine biz kaim ola
mayız. 

Bu konuda Türk - İş Genel Başkanı ile de görüşerek bilgi aldım. 
Toplu sözleşme konusu iki şekildedir. Birincisi, YHK'nın yaptığı sözle~~ 
melerde iki yılını dolduranları vardır. İkinci yıllara YHK karar veriyor. 
Toplu sözleşme düzenine geçenler de vardır. Hükümet olarak bizim her iki 
tarafta hele başlangıçta bir müdahale imkanımız yoktur. Pazarlık imkanı
mız . da yok. Kanunlar sarihtir. YHK'nun kararı kesindir. Ben kendisine 
hurtu söyledim. Yani YHK'nun yerine biz kaim olamayız . 

. Diğer taraftan, toplu sözleşme pazarlık düzenine geçilmiştir. İşçi ve 
işveren anlaşırlar, imzalarlar, bizi alakadar etmez. Anlaşamazlarsa bir ta
raf greve gider veya bir taraf lokavta gider. Onun da kaideleri var. Hükü
metin yetki alanına giren sahalarda ise, yetkimizi kullanırız. 

Soru : - Siz geçenlerde bir liste vermiştiniz. Bu listenin aslı neydi? 

Cevap : - Bu hesap listesidir. YHK'na tavsiye ettim. Yapıp yap
mamak onlara aittir. Bizim tavsiyemiz şudur: Yüzde 25'i t~ban alınız, iş 
yerlerine göre düşük ücret alan işçileri de dikkate alarak bir formül bu
lunuz, her iş yerine farklı da verebilirsiniz. Bu tabandır, yüzde 25 artı iki 
bin, kaba bir hesap yaparsınız, asgari ücret alan veya o civarda ücret alan 
bir kişi için, zam miktar takriben yüzde 40'a geliyor. Ücret yükseldikçe, 
bu aşağıya düşüyor. Demek ki, düşük ücretlileri nazarı itibare alarak bir 
zam düşünmüşler. Hatta işveren tarafı buna itiraz etmiş. Bunun karşısın
da hak aranacak başka yol yok. 
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SİVAS'TA YAPILAN KONıUŞMA 

27 Şubat 1984 

6 Kasım seçimlerinden önce 65 vilayeti gezdik. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'yu bizim kadar iyi bilen yoktur. Onun için başka bir düşünceye 
kapılmadan seçim beyannamemizde belirttiğimiz konuları gerçekleştire
ceğiz. Şehrinizdeki demir ve çelik tesislerinin gelişmesi için elimizden g& 
leni yapacağız. 

Büyük şehirlere göç ediliyor. Ben göç etmenin karşısında değilirrı. 
herkes daha iyi geçimini sağladığı yerlere gider. Bu memleket hepimizir;.
dfr. Vatandaşların sefaletten dolayı bir şehirden ötekine gitmemeleri sağ
lanmalıdır. Devlet burada yatırım yapanlara elini uzatıp, destek olmalıdır. 
Bir memleketin işsizliğinin önlenmesi bir tek şeye bağlıdır. Yatırım yap
mak. Bunu da tasarruflarımızla gerçekleştirmemiz lazımdır. 

Hesabını kitabını bilmediği takdirde, nasıl bir tüccar iflas ederse, 
aynı yolu izlerseniz siz de iflas edersiniz. 1979 yılında yokluklar, kıtlıklar 
ve kuyruklar vardı. Devletin o zaman kredi itibarı da sıfıra inmişti. 

İtibarı olan tüccara kredi verildiği gibi,, itibarı olan devlete de ve
rilir. Alınan krediler inşallah işe dönüştürülecek, insanlaruiııza yeni iş 
alanları kurulacaktır. 
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BELEDİYE SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK, 
TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

28 Şubat 1984 

Ağzı iyi laf yapan insan, iyi yönetici olmayabilir. Belediyeleri idare 
etmek en zor işlerdeJ1. biridir. Seçeceğiniz insanın çok iyi idareci olması 
lazımdır. 

Bir belediyeyi idare etmek, dünyanın en çetin işlerinden biridir. Ço
ğu gün 24 saat ·çalışmayı gerektirir. Onun için seçtiğiniz insanın her şey
den önce çok ·çalışkan, iş bilir, iş bitirid, becerikli, akıllı ve namuslu ol
masına dikkat edin. Seçtiğiniz insanın idarecilik tecrübesi olup olmadığı
na bilhassa dikkat ~din. 

Seçtiğiniz insanda çalışkanlık, namusluluk ve iyi idareci vasıflarını 
rp.utlaka arayın. Seçtiğiniz insanın hızlı çalışması gerekir ki, biriken me
selelerinizi, biriken problemlerinizi çok hızlı Çözebilsin, eğer yanlış kişi
yi seçerseniz, prıoblemleriniz çözülmeyeceği gibi da.ıha da ağırlaşabilir. 

Kararınızı verirken çok dikkatli hareket edin. Anavatan Partisi'nin 
adaylarının ortak vasfı çalışkan, kabiliyetli, iş bitirici namuslu ve iyi ida
reci olmalarıdır. 
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TBMM'DE TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ 
HIZLANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TASARISI VE 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU GÖRÜŞLERİ 
SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

28 Şubat 1984 

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri; 

Bugün müzakeresine başladığımız ve aslında taa seçim meydanla
rından beri bir nevi müzakeresini yapmakta olduğumuz bir tasarı var. Bu 
Kanun tasarısı üzerinde şimdiye kadar yapılmış olan konuşmaları dik
katle takip ettim. Tabii, hemen şunu sözümün başında söylemek istiyo
rum; biraz hayret ettim, biraz da üzüldüm. 

Bu tasarıda ne var, oradan başlayalım. Üç konu getiriyoruz; Gelır 
ortaklığı senedi; kiralama veya işletme hakkı, hisse senedi. 

Acaba, gelir ortaklığı senedi haricindeki konular bugünkü mevzua
tımızda var mı, yok mu? Bugün halen mevzuatımızda bu iki konu da 
var. 

Şimdi sizlere, üzerinde çok durduğunnz, özellikle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri, ki iki grupta mütalaa ediyoruz; Kamu İktisadi Kuruluşları ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, bununla ilgili bir sayın arkadaşımızın 60 sa
yılı Kanun Kuvvetinde Kararname ve bilahare Milli Güvenlik Konseyin
den geçmiş; bizden evvelki Hükümet zamanında Kanun Kuvvetinde Ka
rarname, ondan sonra da 19/10/1983 tarihinde 2929 sayılı Kanun v·ar. 
Şimdi bu Kanunun 61 inci maddesinin 3 numaralı fıkrası aynen şöyle 
söylüyor: «İşletme veya işletme biriminin tasfiyesi veya satılması ilgili 
teşekkülün veya Kamu İktisadi Kuruluşunun önerisi ve Koordinasyon 
Kurulu kararıyla yapılır.» Şimdi bakınız «İlgili teşekkül nedir?» biraz 
evvelki tarifine bakalım. İşletme tarifi şu : Müesseselerin ve bağlı ortak
lıkların mal ve hizmet üretim birimleridir.» 

Bu Kanunda geçen «teşekkül» deyimi; İktisadi Devlet Teşekküllerini 
«Koordinasyon Kurulu» deyimi; Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 
Kurulunu» ifade ediyor. 

Demek ki, hem Kamu İktisadi Kuruluşları, hem de İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bu Kanundaki hükme tabidir ve bu Kanundaki hükme göre 
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de, bunların işletme ünitelerinin satılmaları veya tasfiyeleri, «ilgili ku
ruluş»un Kamu İktisadi Teşebbüsünün veyahut da değer kurullarının 
önerisiyle Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından yapılrr. Ekonomik 
Yüksek Koordinasyon Kurulu da, bizim kurul değildir. Bakanlar Kurulu 
d~hi değildir. 

Şimdi gelelim, ,şuradaki bölümde, «Tesis; Kamu İktisadi Kuruluş
ları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait müessese, işletme, bağlı ortak
lık ve ıbenzerlerini; işletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve 
hizmet üretim ıbirimlerini ifade eder» tarzında aynı tarifler burada da 
var. 

Şimdi şu mevcut kanuna Kamu İktisadi Kuruluşları girdiğine göre, 
bir arkadaşımızın söylediği noktaya geliyorum, Milli Savunma Bakanh
ğına bağlı cetvelde : 

« 1.1. Savunma Donatım 'İşletmeleri Genel Müdürlüğü : 

Bağlı .ortaklıklar; Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) ». Yani TUSAŞ'ın iş
letn;ıeleri bu Kanuna göre satılabilir. Çünkü aynı tabirin içerisine girmek
tedir. Ben kendi ıgörüşümü söylemiyorum, ·bu mevcut kanundaki hükmü 
ifade ediyorum. 

Bizim getirdigimiz tasarıda bundan farklı olarak bazı ayrımlar ya
pılmış. Birçok arkadaşımızın dediği gibi, Komisyonda yapılmış bu ayrım
lar. Altyapı tesisleri ile ilgili konularda sadece gelir ortaklığı senedi çıka· 
rılabileceği, ;bunun . haricindeki konularda iki yıolun olduğu; bir tanesi, 
hisse senedi çıkaımak suretiyle devretme, diğeri de belli bir süre için ki
ralama veya işletme hakkı vermek suretiyle çalıştırmak; aynı manaya ge
liyıor. 

Aslında tarif yapılırken de, altyapı tesisleri şöyle tarif edilmiş: 
«Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon 
sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve !hava limanları ve benzer· 
leri.» Demek ki, bunlar da, bazı arkadaşlarımızın dediği giıbi, bunları sat
mak şeklinde de bir Kanun değil. Şu mevcut 'kanun buna imkan verdiği 
halde, burada sadece bunlar için gelir ortaklığı senedi getirilmiş. 

Bunları söylemekten maksadım, mevcut kanunlar mevcut yetkilerin 
çok dışında değil; yani dışında bir hadise getirmiyoruz, bilakis onlardan 
daha geride, eğer bir bakıma böyle düşünülürse, geride bir noktada getiri
yoruz ve yaptığımız iş sistemin sistematiğini kurmak. Bölük pörçük de
ğildir, bir yerde toplanıyor, hesabı kitabı belli oluyor. Denetlenmesi de 
yine Yüksek Denetleme Kuruluyla yapılıyor, Meclise de geliyor. Her tür
lü soruyu da sorabilirsiniz, merak etmeyin. 

311 



Şimdi benim merak ettiğim; bu kanun böyle olduğu halde, Ana mu
halefet Partisi başlangıçtaki bazılarının söylediği yumuşak tutumunu bı · 

rakarak, biraz sertçe bir muhalefet yapıyor. Aslında muhalefet yapmıyor. 
Gördüğüm hadise şudur : Halkçı Parti kendi prıogramını burada söy
lüyor. 

Şimdi programlarını açacağım, oradan bazı şeyleri okuyacağım. 

Halkçı Parti Programında şu şekilde bazı cümleler var: «Devlet özellikle, 
başlıca kamu hizmetlerinin gereği olan temel ekonomik işletmeleri ve ge
leneksel devlet tekellerini bizzat kurar ve çalıştırır. Devlet, bunlardan ay
n olarak önemli doğal kaynakların işletilmesinde, özel tekelciliği önle
mek için gerekebilecek alanlarda ve (bir nokta daha var; deminden beri 
arkadaşlar söylüyorlar) stratejik açıdan önem taşıyan sanayilerde, sa~ 

vunma sanayiinin dış politikayı etkiley~bilecek veya iç ve dış güvenlik ba~ 

kınımdan tehlike doğurabilecek dallarında devlet tekelini kurar. Bunlar
dışında, sanayileşmenin başlıca göstergelerini oluşturan deımir- çelik, ma
kine, teçhizat gibi ağır sanayi dallarıyla enerji üretimini ve çeşitli ulaşım 
kapasitelerini yeterli düzeye çıkarmak için gerekli önlemleri alır.» Bura
da da bitmiyor; «Ekonomiyi yönlendirmek bakımından önem taşıvan ara 
mallarıyla yatırım mallan sanayii ve insan sağlığı» vesaire diye gidiyor. 

«Sanayi ve insan sağlığı ile ilgili sanayi ürünleri üretimi dallarında 
etkinlik taşır ve ülke yararının gerektirdiği durumlarda özel kesimin bu 
alanlardaki girişimlerini sınırlayaıbilir»; söylenen bu. 

Şimdi müsaade ederseniz, bizim kendi programımızda ne var? Bi
zim kendi programımızda, hemen daha «Program» diye koyduğumuz bi
rinci kısımda ve Seçim Beyannamemizde «İşsizlik» bölümü altında, «İş
sizliğin önlenmesinde birinci grup iç tasarrufların artırılması yoluyla ve 
gönüllü tasarruflar» bölümünde aynen şöyle bir ibare var: «İktisadeıı 
geri ödeme gücüne sahip altyapı projeleri işletmeye alındıktan sonra hal
ka açılacaktır. Örnek olarak, Boğaz Köprüsü, Keban Barajı ve Hidroelek
trik Santralı gibi tesisler - örnek diyorum- değerlendirilerek güvenilir, 
devamlı ve enflasyona karşı korunan şartlan haiz hisse senetleri kısmen 
halka satılabilir. Buradan elde edilecek paralar ile ikinci köprü, Karaka
ya, Atatürk Barajı gibi projeler süratle tamamlanır. Bunlar da halka açı
labilir. Bu şekilde tasarruflar devamlı olarak artırılır ve yeni projeler va
sıtasıyla ... » bu şekilde devam ediyor. 

Şimdi geliyorum Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri konusunda da söylediğimiz şey şu: 

«Partimiz ilke olarak vatandaşımızın kendi güçleriyle veya makul 
teşvik tedbirleriyle gerçekleştirebilecekleri yatırımlara, Devletin doğru-
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dan kaynak tahsis etmesini doğru 'bulmamaktadır. Bu şekilde mütalaa 
edilebilecek mevcut Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tedricen millete dev
redilmesini uygun buluyoruz. 

Kaınıu İktisadi Teşebbüsleri için takip edeceğimiz politika açıklıkla 
belirtilmiş olmasına rağmen, bu politikanın gerçekleşmesinin zaman ala
cağı muhakkaktır. Bu itibarla bir taraftan öngörülen hedeflere erişilme
sine yönelik tedbirler alınırken, diğer taraftan Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin karlı ve verimli işletmeler haline getirilmesi maksadıyla gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.» 

Bunları söyledikten sonra, «Kamu İktisadi Teşebbüslerine bağlı ba
zı işletmelerden başlayarak, bu işletmelerin anonim şirket haline getirilip 
hisse senetlerinin halka satışının sağlanması, bu hususun realize edilebil- · 
mesinde sermaye piyasasının geliştirilmesi için alacağımız genel tedbir
lerle birlikte, menkul değerlerin satışını teşvik edecek vergi düzenleme
lerinin önemli rolü olacaktır.» 

Şimdi dikkat ederseniz, biz kendi programımızda olan şeyleri ay
neri yapıyoruz. Eğer biz bu programın aksine bir şey yapmış olsaydık, iş
te o zaman bizi tenkit etmeniz lazımdı. Tabiatıyla bizim burada Ana 
Muhalefet Partisinin ana programının icraatını yapmamız mümkün de
ğildir. Onu, size kısmet olursa; söylediğiniz gibi belirsiniz, o vakit yapar
sınız; aıma ille bize yaptırmaya kalkmayınız. 

Bu kanunu getirirken ıesas esprimiz şudur: Yurdun her tarafını 
sizler gibi gezdik. Ben 67 vilayeti gezdiğimi ifade ederim. 350'den fazla 
da ilçeyi gezdim. Gördüm, enteresan bulabileceğiniz, her gittiğim yerde, 
özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu' da insanların bizlerden yar
dım istemediği: «Yardım edin» demiyorlar, «Bize iş verin» diyorlar. İş
sizliğin bu memlekette çok önemli bir dert olduğunu biz biliyoruz, siz
ler <le biliyorsunuz. Şu meseleyi bir an evvel halletmenin yollarını ara
yalım. Bu memleketin insanları yurt dışına gidip en zor şartlar altında 
çalışmak için hazırdırlar; ama onlara bir imkan verilsin. Biz bu memle
kette bu insanlara muhakkak yeni iş sahaları açmaya mecburuz. Bunu 
yaparken de enflasyonist bir politikayla yapamayız; çünkü enflasyonist 
bir politika, yani para basarak, Devleti zorlayarak, vergileri artırarak 
yapmamız da mümkün değildir. Gönüllü tasarrufları teşvik edeceğiz. 
Onun için ifade ettim : Köprü orada duracak, bizim işsiz insanımız baka
cak. Olmaz öyle şey. Biz onları da satarız, öbürlerini de satarız; yenileri
ni yaparız, hiç merak etmeyin. Köprü de orada duruyor, baraj da orada 
duruyor, başka bir memlekete de hizmet etmiyor, gene bu meml.ekete 
hizmet ediyor. Onun için bu kanunda lütfen yardımcı olun, karşısına çık-

313 



mayın. Bu seçimde iyi netice almak istiyorsanız hep beraber bu kanuna 
destek verin. 

Bunu söylemek için geldim, çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gayet tabii gecenin bu gece 
saatinde bu müzakerelerin devam etmesinin kusurunu bize bulamazsınız; 
Anavatan Partisi Grubuna bulamazsınız. Şimdı, amncı yedinci defadır 
ki, ~ayın arkadaşlarımızdan, hemen hemen aynı laflan duyuyoruz. Yani 
siz söylemekten bıkmadınız, biz de de dinlemekten. Devam edeoeğiz, 
çünkü bizim buraya getirdiğimiz, herhangi bir kasıt için getirilmiş bir 
kanun tasarısı değildir. Bunu bir kere daha huzurunuzda sizlere, özellik
le anlatmak istiyorum. Seçim Beyannamemizde ne varsa, Hükümet Prog
ramında ne varsa bunları birer birer, kanun yapılması icap edenleri, bu
raya getiriyoruz. 

Şimdi bakınız, Seçim Beyannamemizin baş tarafında bakanlıkların 
reorganizasyonu vardı; daha hükümeti kurar kurmaz bunları yapt1 k. Ar
kasından tasarrufların geliştirilmesiyle iigili konu geldi. Bu konu birkaç 
veçhelidir. Bir sayın arkadaşımızın burada söylediği gibi, «Efendim, siz 
onu tecrübe ediyorsunuz, o tutmazsa şunu tecrübe ediyorsunuz.» Hayır, 
öyle bir şey yok. Tasarrufların geliştirilmesi için bu programda, banka
larda mevduatlara enflasyonun üzerinde gelir verileceği yazılmıştır. Bu
nu tatbik etmek üzere de, bankalardaki mevduatlara. enflasyonun üzerinde 
gelir veriyoruz. Bunu evet, başlangıçta üç ay, altı ay ve bir sene için-yap
tık. Bunun bir aya indirilmesini daha başta dcı düşünmüştük; bazı ban
kalarımızın, külfeti artırır diye itirazları sonunda şimdilik tatbikatı daha 
sonraya bırakalım dedik. Yine planlamış bir tatbikat ve bu aybaşından 
itib:ıren, önümüzdeki aybaşından itibaren yapılacak. 

Hemen yine bir sayın arkadaşımızın dediği gibi, bu tatbikatten ne
tice alınmamış değil, tam söylediğinin tersine iyi netice alınmıştır. Ban
kalarda mevduat onun söylediğinden çok daha fazla artmaktadır, hatta 
Devlet bile bu maksatla bankalarımıza, sizler de gördünüz 50 milyar bir 
tahvil satmıştır. 

Bu kanunla getirmek istediğimizi bir kere daha tekrar edeyim. Bu 
memleketin büyük işsizlik derdi var. Bu derdin büyüğü Doğu Anadolu' 
dadır, Güneydoğu Anadolu'dadır. Sayın Kars milletvekili arkadaşlm bi
lir, ben de Malatyalıyım. Doğu Güneydoğu Anadolu'nun meselelerini çok 
yakından biliyoruz. Sade Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil, Türkiye'nin 
diğer bölgelerinde de kalkınmada öncelikli yerler var. Buraları gezdiği
mjz zaman buralardaki insanlarımızın iş, iş diye kıvrandıklarını görüyo
ruz. Şimdi bakınız, bu memlekette insanlarımız iş bulmanın yolu yatı-
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rımları artırmaktadır. Yatırımları artırmak için, ilk önce kendi kaynak
larınızı zorlarsınız. Bu kaynakları zorlamanın, yolu, belki sizin politika7 

nız daha fazla vergi almaktır, onu bilmiyorum; ama bizim politikamız 
daha fazla vergi almak değildir, daha fazla vergi koymak değildir, bizim 
politikamız, gönüllü tasarrufları teşvik etmektir. 

Merak etmeyin vergiyi alacağız. Ama vergi nispetlerini yükseltmek is
temiyoruz. İkinci önemli sahası dış tasarruflardır; iç tasarruflarınız kafi 
gelmezse, dış tasarruflardır. Bunun içerisinde de yabancı sermaye gelir. 
Her nedense bu kanun münasebetiyle de bu yabancı sermaye konusuna 
tabiatıyla gene bir şey söylemek istemiyorum. Siz kendi programınız icabı 
konuşuyorsunuz, bazı . arkadaşlarımız dokundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de sizin anladığınız manada da 
olsa, bizim görmek istediğimiz manada da olsa yabancı sermaye yoktur. 
Kabili ihmaldir. Zanetmeyiniz ki, yabancı sermaye köşede bekliyor, biz
ler bu gelir senetlerini, hisse senetlerini çı'kardığımız zaman hemen gele
cek bunlara sahip olacaktır. Bir yabancı sermayeyi düşünebilmek için ilk 
önce kendinizi düşününüz. Ben size, bir yabancı memleket söylesem, bu 
memlekete gider yatırım yapar mısınız? G yabancı memleketin ismini ver
drnim zaman, ilk önce acaba orada emniyet var mı? diye bakarsınız. Be
nim yaptığım yatırımı bir müddet sonra elimden alacaklar mı? almaya
caklar mı? diye bakarsınız. Bana iyi muamele edip etmeyeceklerine ba
karsınız. Türkiye'de bu manada geçtiğimiz yıllarda yabancı sermaye teş
vik edilmemiştir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, ismini üzerinde, teş
vjk konunu diye d~ğil durdurma kanunu diye 'kullanılmıştır; hep korku
dan, hep kapitülasyon korkusundan. Bunu da yadırgamıyorum; ama dün
yanın değiştiğini, dünyada çok şeyin değiştiğini de lütfen kabul ediniz. 
Türkiye, güvenilir bir ülke olmadıktan sonra yabancı sermaye gelmez. 
Yeni yeni güvenilir ülke olmaya başlamıştır. Daha ·yenidir ve hemen de 
şunu söyleyelim, bizim programımızda yabancı sermaye, pratik olduğu
muz için, çok fazla bir yer işgal etmemektedir. 

Biz pratiğiz, gerçekçiyiz. Yabancı sermaye gelecektir. onlara kolay
lık göstereceğiz. Çünkü şuna inanıyoruz; bizim milyonlarca işçimizin ya
bancı sermayenin memleketindeki fabrikalarda çalışacağına, burada ya
bancı sermayenin kurduğu fabrikalarda çalışması çok daha evladır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı her zaman ifade etmeye 
çalıştığım gibi, memleketin önemli problemlerinden birine, işsizlik mese
lesine sistematik bir çözüm getirmektedir. Bir çözüm; başka çözümler de 
var, onları da getiriyoruz. Doğu ve Gün~ydoğu Anadolu ile ilgili olarak bu 
ilk kanun değildir. Bu getirdiğimiz üçüncü kanundur. Bu üçüncü kanun
da da her seferinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile igili bir yeni madde, 
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bir yeni imkan getirilmektedir. Bu bizim programımızda vardır, altı tane 
önemli madeden bir tanesidir ve bunu yapmak için her türlü gayreti gös
teriyoruz. Siz de bu gayretimize lütfen iştirak ediniz. 

Çünkü buraları gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki, buraların insan
ları göç ediyorlar. Bu göçü asgariye indirmeliyiz. Mani olamayız, tabii şart
lar o kadar kolay değil; ama asgariye indirmek Büyük Millet Meclisinin 
herhalde en önemli vazifelerinden birisidir. 

Saygılar sunuyorum. 
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UYGULANAN EKONOMİK POLİTİKA İLE İLGİLİ OLARAK 
TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

29 Şubat 1984 

Uyguladığımız ekonomik politikanın alternatifini hala hiçbir ülke 
bulamamıştır. Bazı Avrupa ülkelerindeki sosyalist hükümetler bile bizim 
politikamızı uygulama~ zorunda kalmışlar, başka alternatif bulamamış
lardır. 

Daha, ekonomik ve sosyal programını bile tesbit edememiş, ekono
mik ve sosyal programı belli olmayan partiler, nasıl olur da, hizmet ve
rebileceklerini iddia edebilirler. 

Uyguladığımız ekonomik politikanın alternatifi olduğunu iddia 
edenler, herhalde arabanın da benzinsiz yürüyebileceğini iddia edebile
ceklerdir. Çünkü, uyguladığımız politikaların alternatifi olsaydı, Güney 
Avrupa'daki beş sosyalist hükümet bunları uygulardı. Biz doğru bildiği
miz . yolda, millet ve memleket menfaatine olan kararları almakta tered
düt etmeyeceğiz. Milleti aldatarak kolay yoldan ekonomiyi idare etme 
taraflısı değiliz. 

Bizim uyguladığımız ekonomik politikaları, Türkiye'ye has, akılcı 

ve pratik politikalardır. Tek hedefimiz Türkiye'yi güçlü, itibarlı bir ül
ke haline getirmektir. 
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BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN SONRA BASIN . 
MENSUPLARININ ÇEŞİTLİ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

29 Şubat 1984 

Soru :· - Bakanlar Kurulu'nda hangi konuyu ele aldınız? 

Cevap : - Bakanlar Kurulu toplantısında, büyük kent belediyeleri
nin düzenlenmesi ile ilgili kanunu görüştük. Son safhasına geldi. İmza
lanmak üzere. 

Soru : - Sıkıyönetimin kademeli olarak kaldırılmasını görüştünüz .. , mu. 

Cevap : - Yarın konuşulacak. Biz burada görüşmeyiz. Önce Milli 
Güvenlik Kurulu, sonra Bakanlar Kurulu. Yarın sabah Cumhurbaşkanı 
Sayın Kenan Evren'in Başkanlığında toplanacağız. 

Soru : - Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükel
çileriyle yaptığınız görüşmelerde hangi konulan ele aldınız? ABD elçisiyle 
İncirlik konusunu mu görüştünüz? · 

Cevap : - Sovyetler Birliği Büyükelçisi ülkemize yeni .geldi. Diğeri 
ise normal, · sabit, bir ziyaret. Anlaşma ile ilgili değil. Hayal görmeyin. İki 
Büyükelçi de uzun zamandır benimle görüşmek için randevu istiydr
lardı. 
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T. B. M. M. DE SIKIYÖNETİMİN 54 İLDE UZATILMASI VE 13 İLDE 
KALDIRILMASI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Hükümete geldiğimizden bu tarafa, sıkıyönetim konusu ve onun ya
nında memleketin gü~enliği konusu üzerinde, gerekli hassasjyeti göster
miş bulunuyoruz. Bu konu muhtelif zamanlarda, muhtelif kademelerde 
Anayasamızın öngördüğü şekilde incelenmiştir. Konuyla ilgili olarak, İç
işleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve 
Genelkurmay Başkanlığının bu konu üzerindeki çalışmaları birlikte müta
laa edilmiştir. İllerimizin durumu, geçmiş hadiseler, 12 Eylül öncesi du
rumları ve bilahare 12 Eylül sonrasında da her ilde ne şekilde gelişmeler 
olduğu ilgili makamlarca bizlere izah edilmiştir. 

12 Eylülden bu tarafa üç seneyi mütecaviz sıkıyönetim tatbikatının 
me~lekette huzur ve güveni sağlamakta, büyük başarılı olduğu müşahede 
edilmiştir. 12 Eylül öncesine göre, hemen hemen vakalarda yüzde 99'a ya
kın bir azalma müşahede edilmiştir; ama bütün bunlara rağmen, özellikle 
aşırı sol ve bölücü örgütlerin faaliyetlerinin devam ettiği, bu faaliyetlerin 
müsait zemin bulu,nduğu takdirde tekrar canlanabileceği hakkında kuv-
vetli emareler de mevcuttur. 1 

Bütün bu faktörleri bir arada mütalaa eden Milli Güvenlik Kurulu, 
bugün Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında yap~ığı toplantıda, Hükü
mete, Anayasamızın gene ilgili maddesine göre, 67 ilimizin 13 ünde sıkı
yönetimi kaldırmaya ve 54 ünde de sıkıyönetimin 4 ay müddetle uzatıl
masına, bunu da Bakanlar Kuruluna teklif etmeye karar vermiştir. Ba
kanlar Kurulu da gene bugünkü yaptığı toplantıda, bu öneriyi nazarı iti
bare alarak 54 ilde sıkıyönetimin 4 ay müddetle uzatılmasına karar ver
miştir. l3u, teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir; onayı
nızdan, yani kararınızdan sonra 19 Marttan itibaren 54 ilde sıkıyönetim 
4 ay müddetle devam edecektir. 

Bu kararların bugün alınmasının ana sebebi şudur : 25 Mart'ta he
pimizin de bildiği gibi, Mahalli idareler Seçimleri vardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin hemen büyük ekseriyetinin önümüzdeki hafta
dan itibaren seçim gezilerine başlayacağı hakkında bilgilerimız var, parti-
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lerimiz bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda herhangi bir aksat
maya mey_dan vermemek üzere, çalışmalarınızın daha sıhhatli bir şekilde 
yapılabilmesi için bu konunun bugün görüşülüp karara bağlanması, tek
rar Meclisin arada bir toplantı yapmasının bu manada önlenmesi bakı
mından düşünüldü. Gayet tabii karar Yüce Meclisindir; ama mevcut şart
lar bunu icabettiriyor diye düşündük. 

Sıkıyönetimin kaldırıldığı 13 ilden Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane~ 
Sinop, Isparta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis'te olağanüstü hal durumuna 

- geçilmesi, yani sıkıyönetim kadar şiddetli olmayan bir yönetim tarzına 

geçilmesi, Anayasamızda yine var. 

Bunun yanında, 5 ilimizde de; Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Muş ve 
Burdur illerinde de olağanüstü hale geçilmesine lüzum olmadığı, yani bu
rada normal düzene geçileceği belirtilmiştir. 

Esas itibariyle Hükümetimiz, memleketin güvenliğini de nazarı iti
bare alarak sıkıyönetim uygulamasının, burada görülen şekilde, kademeli 
bir tarzda, yani bazı illerimizde duruma göre olağanüstü hale geçerek, bazı 
illerimizde sıkıyönetimi tamamıyla kaldırarak, kademeli bir tarzda bir 
geçişi prensip itibariyle öngörmekteyiz. Bunun daha iyi olduğu kanaatin
deyiz. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, 54 ilde sıkıyönetimin 4 ay uza
tılmasına karar verdiği takdirde yarın 8 ilde olağanüstü halin müzakeresi 
yapılacak, yani o olağanüstü hal durumu nazarı itibare alınacaktır. Çünkü
olağanüstü hal konusuyla ilgili Resmi Gazetedeki yayını anc.ak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 54 ildeki uzatma kararından sonra yapabiliyoruz. 
O bakımdan, olağanüstü hal ile ilgili görüşmenin, bu neşriyat Resmi Ga
zetede yapıldıktan sonra, yarın yapılması lazım. 

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri; Sıkıyönetim, ·12 Eylül
den bu tarafa ilk defa, az da olsa bazı illerimizde kaldırılmaktadır. Bu ha
kikaten önemli bir aşamadır. İlk görünüşte belki azdır; faka: önemli bir 
aşamadır. 

Bazı illerimizde de, biraz daha yumuşak bir yönetim şekli olan ola
ğanüstü hale geçilmektedir. Sıkıyönetim kaldırıldığı il yekunu 3'tür. Ge
çirdiğimiz 12 Eylül öncesini hatırlarsak, bu konuda gerek Hükümetimiz, 
gerekse ilgili makamlarımız fevkalade dikkatli ve hassastırlar. Bugün 
belki 5 ili daha ilave .edebiliriz diye düşünebiliriz 10 ili daha ilave edebi
liriz diye düşünebilir ama, 3 senelik bir sıkıyönetim tatbikatından nor
mal bir düzene geçişin, hele geçirdiğimiz devreler nazarı itibare alınırsa ve 
elde mevcut bilgiler göz önüne alınırsa, bunun biraz daha dikkatli yapıl
masında fayda vardır ve öyle tahmin ediyorum ki, milletimiz de bir nevi 
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bu~u b.öyle ~s~emektedir. Çünkü güv~n meselesi, hu,zur meselesi en önde 
g.elen m~sel~lerden, biridir. 

Sayın Tutum, olağanüstü hal konusunu bu kürsüde dile getirirken 
lJiraz farklı şekilde söyledi, yani «Bu, sıkıyönetimden daha yumuşak bir 
yönetim . şekli değildir, o 1da bir şekildir» dedi. 

Şiindi, Anayasanın 120 nci maddesinde bizim olağanüstü hali getirme 
sebebimiz yazılıdır. Hemen baştarafını okuyayım; «Anayasa ile kurulan, 
hür dem~krasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırma
ya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkma
sı» diye başlıyor. 

Sıkıyönetim halinde ise, Anayasanın 122 nci maddesinde, «Anayasa.
mn tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanım gerektiren hallerden 
daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali» denil
mektedir. Demek ki Anayasamız, ikisi arasında da bir derece farkı yap
mış . 

. Aslında bizim bugün getirdiğimiz olağanüstü hal konusu, yeni bir 
olağanüstü hal konusu değil, yani memlekette hiç sıkıyönetim yokken bir 
ol~ğanüstü hal ilanım getirmiyoruz. Bizim getirdiğimizin, sıkıyönetimden 
aşağıya doğru iniş manasına alınması lazım; onun için bir parça belki 
farklı gözüküyor. Aslında, olağanüstü halin netice itibariyle daha yumu
şak bir yönetim tarzı olduğunu, sivil idareye geçiş o]duğunu gösteriyoruz. 

· Hükümete geldiğimizden bu yana bu konuya uzun zamanlarımızı da 
verdik. Gerek Emniyet Teşkilatının, İçişleri Bakanlığının, gerekse Milli 
İstihbarat Teşkilatının, Genelkurmay'ın bu konuda yaptığı brifinglere, 
toplantılara iştirak ettik. 

Benim şahsen düşüncem şudur : Bu konuyu bu oturumda, işte 'ha
reketler şu kadardı, şu kadar silah yakalandı diye anlatmanın çok büyük 
bir faydası yok. Belki seçim sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
mizde bu konuyla ilgili bir gizli toplantıda ilgilileri buraya getirir, geçtiği
miz üç senenin nasıl bir seyir izlediğini, bu hadiselerin ne şekilde azaldığı
nın, ama hangi şekilde faaliyetin yer altında devam ettiğine ait bilgileri 
huzurunuzda veririz. Bu daha tutarlı olacaktır, belki iki -üç saatimizi alır, 
ama herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisini daha tatmin eder. 

Bunu, bir sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili olarak değil, memleke
tin genel durumuna Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha yakından bilgi 
sahibi olması b~kımından düşünüyoruz. Gerekli hazırlıkları yapar yapmaz 
da, 'f?u konuda gerekli teklifi yapacağız. 
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Efendim, Sayın Vecihi Akın Paşam, kendilerini eskiden beri tanırım,. 
sözlerine teşekkür ederim. Yalnız, bizim burada, ille dediğimiz olsun şek
linde, herhangi biriddiamız yoktur. Belki beni yakından tanıyanlar, böyle 
iddialı bir kimse olmadığımı, hiçbir zaman inatla meseleleri götürmediğimi 
bilirler; ama inandığım bir şeyi, inandığım bir konuyu ikna yoluyla elim
den geldiği kadar izah etmeye çalışırım. Grubumuzda dahi, geçen gün bu
rada mücadelesini yaptığımız köprü, baraj satışıyla ilgili kanun · tasarısı
nın müzakeresini, konuşmasını yaptık, grup kararı bile almadık. Yani ·bağ

layıcı bir grup kararı bile almadık. Eğer bizim arkadaşlarımız bizimle be
raber hareket ediyorlarsa, bunun sebebi bir katı disiplin değil, sevgiden 
ibarettir. Çünkü uzun devlet hayatında hiçbir zaman kimseye kızarak emir 
vermiş değilim. Yani bir inat şeklinde de meseleleri hiçbir zaman· götür
medim. Zamanımızı harcadık, 2 - 3 saat ikna etmeye çalıştık. Belki husu
siyetim oradadır. İnatla yapabildiğim tek şey, inandığım bir şeyi müdafaa 
ederim onu da ikna yoluyla; çünkü kavgayla, gürültüyle, müc.adeleyle 
hiçbir şey elde edilmediğini çok iyi biliyorum. Mümkün .. olduğ.u kad~r 
dostluklar, yakınlıklarla bu meseleleri götürmek lazım. 

Sayın Vecihi Akın Paşam 4 ay sonra sıkıyönetimin kalkması konu
sunda bayağı ciddi bir temennide bulundu. Bu temenniye iştirak ediyo
rum ama, hakikatleri de bilmemiz lazım. Memleketimizde sıkıyönetim 3 
seneden fazladır sürüyor. Geçirdiğimiz dönemin önemini hepimizin bil
mesi lazım. Biz bir parça da dikkatli olarak sıkıyönetimi kademe kademe 
kaldırmayı düşünüyoruz. Bunun yeri böyle olması lazım. Aksi takdirde 
tekrar bir geriye dönüş daha kötüdür. Bunu yavaş yavaş · k~ldırmakta 
fayda vardır. Onu da yaparken dikkatli olalım. Biraz da yoğurdu üfleyerek 
yiyelim. 

Muhterem Milletvekilleri; Bütün arkadaşlarımıza, kendi milletvekil
lerimize gruplarımızda açık söylediğimiz bir şey \•ardır, açık açık ifade et
mişizdir, sizlere de aynı şeyi söylüyorum : Lütfen memurlarla uğraşmayı
nız. Herkese söylüyorum ben bunu. Hiç merak etmeyiniz. Efendim, sayın 
milletvekilinin söylediği hususu tekrar edersem, zannediyorum bütün 
Meclis .daha iyi duymuş olacaktır. 

Özellikle muhtelif cezaevlerinde, daha doğrusu tutuklu hallerde, yani 
mahkemelerin karar verdiği noktalardan sonra değil; umumiyetle askeri 
cezaevlerinden bazı şikayetler konusunda bize de, özellikle bu tutuklula
rın akrabaları tarafından birtakım müracaatlar yapılıyor. Biz, Hiikümete 
geldikten 10- 15 gün sonra bu müracaatlar yapılmaya başlandı. Sadece 
bize değil, zannediyorum sizlere de geliyor; bizim milletvekillerimizin de 
dolaplarına, yazılıp gönderiliyor. Onun yanında yurt dışından · da buna 
benzer mektuplar geliyor. Bir kısım .mektuplar -herkesin de . bileceğini-
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zannediyorum ismi amnesty internationaldir, bunların vasıtasıyla geliyor 
veya bunların teşviki ile geliyor. Hemen hemen bu mektuplar standart ola
rak yazılmış mektuplar şeklindedir. Bana, Hükümette bulunduğum ilk 
devreden itibaren bu mektuplar gelir. Özellikle bize vatandaşlarımızın An
kara' da yaptığı müracaatların hepsini teker teker inceletmeye çalışıyo
ruz, inceletiyoruz. Şimdiye kadar burada söylenen iddiaların doğruluğuna 
ait bilgiler almış değilim, yani doğrulamıyor. Belki bazı ufak tefek hadi
seler çok büyütülüyor mu diyeyim özellikle geçenlerde gazetelere kadar da 
intikal etti; belli tip elbise giydirme konusunda reaksiyonlar, örgütlü bir
takım karşı koymalar yapıldı; hatta mahkemelere, sizlerin de duyduğu 
gibi, elbisesiz çıkmaya kalktılar. Bundan dolayı bazı problemler oldu; fa
kat . kimsenin şu ana kadar, benim aldığım bilgilere göre, herhangi bir 
kimsenin hayatının kaybolduğuna dair herhangi bir yerden bilgi almış 
değilim. Bunu özelikle sordum. 

Bütün bunlara rağmen her gelen müracaatı da ilgili makamlardan 
tahkik ettiriyoruz ve ettirmeye de devam edeceğiz. 



TÜRK - İŞ GENEL BAŞKANINI KABULDEN SONRA 
BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

1Mart1984 

İşçÜerin yaklaşık 7,5 milyar lira olan kıdem tazmin~tlannın S ,5 mil
yar liralık bölümü tahvil şeklinde ödenecek. Bunlar, üçer aylık faiz kü
pürü olan, bir yıllık yüzde 43 faizli tahvillerdir. Görüşmede ayrıca, toplu 
sözleşme farkları üzerinde durduk. Bunların da bir kısmı bu hafta diğer 
bir bölümü ise önümüzdeki hafta ödenecek. 

İşçiye en büyük müjde enflasyonun aşağıya çekilmesidir.. Sözümüz 
var. Enflasyon yukarı çıkarsa, artan ücrete bakarız ve enflasyonun altında 
olmasını temin ederiz. 



İŞÇİ VE ÇİFTÇİNİN MENFAATİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ .OLARAK 
·TRT'YE VERİLEN BEYENAT 

1Mart1984 

İstesek işçiye on misli ücret zammı, çiftçiye on misli taban fiyatı 
verebiliriz. Bunu yapmak çok kolay, hemen para basarak bunu gerçekleş
tirebiliriz. Ama bunu yaptığımız takdirde, millete en büyük kötülüğü 
yapmış oluruz. Bunu yapan iktidarların, Türkiye'yi, geçmişte götürdüğü 
uçurumu hep birlikte gördük. Enflasyon canavarının nasıl hortladığını 
bizzat yaşadık. ' · · 

Biz işçinin, çiftçinin~ memurun ve esnafın hakiki dostuyuz. Para ba
sarak milletin gözünü boyamak niyetinde değiliz, işçinin ve çiftçinin men
faatini gerçekten gözeten Ne hakiki dost olan hükümetler, para basmaya
rak .enflasyonu dizginlerler, ·m.esuliyetsiz idareler ise para basarak enflas
yonu azdırırlar. Böyle:mesuliyetsiz idarelerin memleketi düşürdüğü vahim 
durumları hep birlikte :yaşadık. Biz mesuliyetsiz davranarak memleketi 
tekrar vahim duruıtılara düşürmeyiz doğrusu neyse onlJ · yaparız. 

1 l .: 

:•., 
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HÜKÜMET PROGRAMININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ 
OLARAK TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

2 Mart 1984 

Biz ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı millete tek tek anlattık, ic
ı-aata başlar başlamaz da vadettiğimiz her şeyi dediğimiz gibi yapmaya 
başladı'k. 

Biz vatandaşımızın sağduyusuna inanıyoruz. Vatandaşımız ağzı laf 
yapanı değil, işi nasıl çözeceğini açık seçik anlatanı seçecektir. Anavatan 
Partisi belediye başkan adayları tatlı sözler yerine, başkanlığına aday ol
dukları belediyelerin meselelerini tek tek nasıl çözeceklerini ve hangi 
kaynaklarla çözeceklerini anlatacaklardır. Bizim adaylarımızın en önemli 
vasfı, işi nasıl ve hangi kaynakla çözeceğini anlatmalarıdır. Anavatan 
Partisi adayları, diğer partilerin adaylarına hücum etmekle veyahutta o 
adayları yıpratmakla oy toplama peşinde değillerdir. Türkiye'nin kavga 
etmek değil, hizmet etmek isteyen insanla~a ihtiyacı vardır. Onun için 
diğer adaylara veya diğer partilere hücum edenleri değil, hizmeti nasıl 
verece'klerini, meselelerini nasıl çözeceklerini söyleyenlere oy verin. Kav
~a etmek isteyenlere milletimiz itibar etmeyecek.tir .. 

Sizi yönetmeye talip olan kişilere sorun : İş başına geldikleri zaman 
meseleleri nasıl çözecekler? Hangi kaynaklarla, hangi imkanlarla sizin 
meselelerinizi çözecekler? Bunu bilhassa sorun. 

Yapılan işi beğenmemek kolaydır. Herhangi bir kimse kalkıp, bir işi 
tenkit edebilir. Önemli olan, o işin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl ya
pılacağını bilmektir. İşte Anavatan Partisi Türkiye'nin yıllardır bekleyen 
meselelerini tek tek nasıl çözeceğini ve hangi 'kaynakla çözeceğini anlat
mıştır. Bunu anlatan da tek partidir. Biz 'kimseye hücum etmiyoruz. Biz 
sadece hizmet partisiyiz. 
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.DEVLET İHALE KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN 
DEGİŞTİRİJ;..MESİ İLE İLGİLİ KANUN TASARISININ 

GÖRÜŞÜLMESİ NEDENİYLE TBMM'DE 
YAPILAN KONUŞMA 

2 Mart 1984 

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri; 

Zannediyorum muhterem arkadaşımız bizim bürokrasiyle ilgili, va
tandaşla ilgili, bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili uzun zamandır; seçim 
evveli, seçim sonrası . söylediklerimize hiç dikkat etmemiş. Bürokrasinin 
azaltılması prensibinin itimattan geçtiğini ve bu itimadın da ilk önce 
memura yapılması lazım 'geldiğini, memura itimat ederseni·z: memur da 
vatandaşa itimat eder dediğimizi, herhalde hatırlamıyor veya unutmuş 
gözüküyor; bunu bir kere hatırlatmak istiyorum . 

. · Biz 'bürokrasinin çözümünde meselenin itimattan geçtiğini, ama 
Uk .önce devletin, memuruna itimat etmesi gerektiğini ve memurun da 
bunun akabinde vatandaşa itimat edeceğini, edebileceğini ·ifade ettrk; 
çlinkü hakikaten memura itimat etmezseniz, memurun da vatandaşa iti
mat. etmesini bekleyemezsiniz;. çünkü memur kendisini korumaya çalışa
caktır. 

Bu madde, aslında önemli bir madde. Bugün birçok ihalelere bak
!ığımız zaman şu sıkıntılarla karşılaşıyoruz, hem de büyük büyük ihale
'~rde; devletin tayin ettiği bedelin, tahmin ettiği bedelin üzerinden yüzde 
50-60, Sayın Haznedar'ın da belirttiği gibi, büyük kırmalar yapılıyor, on
dan sonra da işler o noktada çıkmaza giriyor. 

Şu noktada herkes hemfikir olmalı, yani dünyanın hiçbir yerinde 
düşük fiyat varken ondan pahalısına verilmiyor; bundan hiç kimsenin 
şöphesi olmasın; ama bu şekilde olan düşük fiyat da daha sizi başta 
mahkum 1ediyor; o işi yapılmaz hale getitiyor. İncelendi, neden bu böyle 
oluyor? Bir kısmı avans meselesinden ileri geliyor, yani ihalelerimizde 
avanslar var, hepsinde yok; ama büyüklerinde avanslar var. İşte müteah
hit bu avansı alacak, muayyen işlerini yapacak diye o avans yüzünden 
ihalelerde yüksek kırmalar meydana geliyor. Bunu önleyebilmenin yolu 
nedir? Memurunuza hiçbir zaman, «Siz yapamayacak adama ucuz da 
olsa vermeyin» diyemezsiniz. Bu fevkalade zor bir hadise olur ve dünya-
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nın hiçbir yerinde de tatbik edilmemiştir. O vakit yapacağınız iş, bunun 
gayet tabii teknik raporlarını da teknisyenlerinizden alarak, o sene içinde, 
belki muhtelif cins ihalelerde, belki genel olarak, bunu artık teknisyen
ler tayin edeceklerdir, günün şartalrına göre makul olarak ne kadar kırı
labilir, bir sınır dahilinde, bunun altında ·olan herhangi bir kırmayı ka
bul etmezsiniz. Bunu bakanların yapacağını bir kararla belirtirsiniz, bu 
suretle de bürokrasinin üzerindeki yükü üzerinize · alırsınız. 

Peki ondan sonra ne mukayese edilecek? Ondan sonraki mukayese
nin bir yolu var; avansı kim aşağı vermişse. Çünkü herkes aynı fiyata ge
lecek, belki gelecek, belki gelmeyecek. Eğer herkes aynı fiyata gelmişse, 
tabii teknik şartları uymak kaydıyla kim avansı az istiyorsa ona bakar
sınız. Avanslar da aynı olmuşsa, o vakit diğer kriterlere ba'karsınız; ama 
bütün bunlar netice itibariyle ihaleyi yapabilecek, yani çok fazla kırma
dan dolayı ihaleyi yapamaz halden memleketi kurtaracaktır. Çok misal
leri görülmüştür; bizim devrimizde değil, bizden evvelki dönemlerde de 
hemen hemen her gün olan hadiselerden biridir. · 

Onun için biz burada bu yolu tercih ettik. Bu şekilde meseleyi bü
tünüyle çözdüğümüzü de ifade etmek istemiyorum; ama meselenin mü.
him mikyasta rahatlatılabileceği kanaatindeyim. Hiç olmazsa büyük iha
lelerde, büyük işlerde, orta, büyüklükteki işlerde yüzde 80- 90 gibi anor
mal kırılmalardan dolayı işin yapılamaz hale gelmesi önlenebilece'.k:tir 
tahmin ediyorum. 

Bu, üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız bir formüldü. Bunu 
bu şekilde huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 

:ı 
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MALATYA'l>A· HAL~ HİTABEN YAPILAN · KONUŞMA 

3 Mart 1984 

Aziz Hemşehrilerim, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisini Malatya'dan başlatmamın bü
yük bir anlamı vardır~ · Çünkü ben Malatyalıyım. 

Türkiye'nin son 30- 40 yilını gözden geçirdiğimizde yaklaşık 10 yılda 
bir ciddi siyasi meseie-. ile karşılaştığımJZI görüyoruz. 

Hatalarımız nedir? Niçin Türkiye 12 Eylül öncesine geldi? Bu dü
şüncelerin muhasebesini yaparak, bu memlekette en önemli unsurun mil
letin birliği ve beraberliği olduğunu gördük. Bunu partimizin felsefesin
de ortaya koyduk. Biz hiçbir partinin devamı değiliz, biz yepyeni bir par
tiyiz. Biz milletimizin örf, anane ve geleneklerine bağlıyız. Ana vatan Par
tisi .milliyetçi ve muhafazakar bir partidir. Biz akılcı sosyal adaletçiyiz. 
Bizim sosyal adaletçiliğimiz Avrupadan, şuradan buradan yakıştırma 
sosyal adalet değildir. 

· · Çok zor şartlar altında seçim kampanyasını yürüttük. Anavatan'a 
seçim kazansa da iktidar verilmeyeceğini söylediler. Milletjmiz Anava
tan'ı, iktidara büyük çoğunlukla getirdi. Biz hızİı çalışmaya mecburuz. 
İleri ülkelerle aram,ızdaki farkın kapatılması, ancak hızlı çalışma ile olur. 

Sıkıyönetimin kaldırılmasına gelice bu da bizim programımızdadır. 
Emniyet teessüs ettikçe, sıkıyönetim kademeli olarak ·kaldırılacak
tır. Gördüğünüz gibi, ilk defa üç seneden sonra sıkıyöneti111 artık Türki
ye' den yavaş yavaş kaldırılmaktadır. Bu da yine Anavatan iktidarı zama
nında olmaktadır. 

Burada hemen şunu söyleyeyim; memleketin emniyeti halkın hu .. 
zuru en başta gelir. Bunu temin için, biraz da yoğurdu üfleyerek yiye
ceğiz. 

ı' 
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ELAZIG'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

3 Mart 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

6 Kasım seçimlerinde çoğunluğu aldık. Anavatan Partisi yapacağı 

şeyleri seçim beyannamesinde tek tek tesbit etmiştir. Huzur, güven, me
mur - işçi sorunu, işsizlikle mücadele, geri kalm,ış bölgelerin kalkındırıl
ması, konut ve bürokrasi üzerinde beş sene boyunca duracağız. 

Henüz 70 günlük bir i'ktidarız. Güvenoyu almadan önce, ciddi bir 
icraata giren ilk iktidar biziz. Bu sürede, 17 kararname 22 kanun çıkar
dık. Anavatan TBMM grubu arı gibi çalışmaktadır. Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinde yapacağımız yatırımlar hızlandırılmaktadır. Özel 
sektörde yatırım yapmaya teşvik edilecektir. Bu yatırımlar için yüzde 
100'e varan yatırım indirimi, burada görev yapacaklar için de 10 misline 
kadar geçim indirimi sağlayan kanun kabul edilmiştir. 

Konut yapımı için yeni kaynaklar yaratılmıştır. Sigara ve lüks oto
mobil ithalinden konut fonuna önemli tir fon sağlanmıştır. Bu fona yıl
da 150 milyar liralı'k bir gelir aktarılacaktır. -Konut sektörüne büyük 
önem veriyoruz. Bununla işsizlik sorunununa da bir nebze . çözüm geti
receğimizi düşünüyoruz. 

Uygulanan para politikasının başarılı sonuçlan görülmektedir. Bu
gün bankalara para akmaya başlamıştu:. Yurttaşlar tasarrufa yönelmiş
tir. Devletin elinde iyi gelir getiren köprü ve baraj gibi tesislerin gelirle
rinin satışı ile yeni iş alanları kurulması · için çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu konuyla ilgili kanun büyük tartışmalara yol açmıştır. 

Bu, bizim memieketimizde şimdiye kadar tatbik edilmiş değil. Bi
zim muhalefetin de anlaması mümkün değil. Kanunu Meclisten geçirmek 
için sabaha 'kadar uğraştık. Sabahleyin geçti, bizim hiç bir şeyden kor
kumuz yok, Allahtan başka. Çünkü, hesabımız kitabımız bellidir. Seçim 
beyannamemizde ne varsa onları yapıyoruz. Türkiye'ye yıllardır doğru 
dürüst yabancı sermaye gelmedi. Şimdi herkes Türkiye'ye para vermek 
için yarış ediyor. Dışardan gelen paralar, işsizler için işe dönüşecektir. 

Erken seçim konusuna gelince, bizim milletimiz iki ay içerisinde 
kendi kurduğu iktidarı değiştirmez. 
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TERCÜMAN GAZETESİNE VERİLEN BEYANAT 

4 Mart 1984 

Soru : - Sayın Başbakan köprü, baraj gibi tesislerin karını ne za· 
man ve nasıl satmaya başlayacaksınız? 

Cevap: - Yol, baraj, köprü, santral, liman gibi ekonomik değeri 
olan tesisleri gelir ortaklığı yoluyla halka açacağız. Burada gelirin bir 
kısmını veya tamamını halka açmamız· sözkonusu. Tesisleri şu anda kim 
işletiyorsa yine aynı kuruluşlar işletecek. Ancak gelir bir fona gelecek. 
Fonda biriken paraların bir kısmı, gelir senedine ödenecek. Kar ortak
lığı senet süreli de olabilir, süresiz de. 

Bir de KİT'lerle ilgili tasarrufumuz sözkonusu. KİT'lerin işletme 
hakkını, mesela 15 yıllığına, kiraya verebiliriz. Sonra bu süre uzatılır 
veya uzatılmaz veya ikinci bir şekil uygulanır. KİT'ler satılabilir. Bu 
KiT'lerin hisselerinin halka açılması şeklinde olur. Zaten daha önce 
Kt.T'lerin satışına veya tasfiyesine imkan veren bir kanun vardı. 

Aslında önemli olan şudur: Biz bu işi neden yapıyoruz? 

1. Bu yolla halkın parasını değerlendireceğiz. 

2. Yurt dışındaki işçimizin tasarrufu verimli bir kaynağı aktarı-
lacak. 

3. Gelen parayla yeni tesisler kuracağız. 

4. Yatırımların hızlanmasıyla birlikte işsizliği önleyeceğiz. 

Kanun şu anda imzadadır, sonra fon idaresi teşkil edilecek. Haziran 
başında sanıyorum kar hisselerinin satışına geçeriz. 

Soru: - Meydanlarda deniyor ki, «Kar hisselerini Vehbi Koç ala· 
cak, Sakıp Sabancı alacak ve devletin tesisleri bir avuç zenginin eline 
geçecek». Vehbi Koç'a, Sakıp Sabancı'ya da kar ortaklığı senedi satacak 
mısınız? 

Cevap: ~ Holdingler paralarını böyle yerlere yatırmaz. Onlar hal· 
kın parasını toplar, kendi işlerine yatırırlar. Büyük gruplar, şu anda 
bankalardan kredi alıyorlar. Ceplerinde paraları olsa kredi alırlar mı? 
Hiç kimse köprünün hisse senetlerini zenginler toplar diye düşünmesin. 
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Keşke onlar da gelseler. Kar ortaklığı senedi alsalar, memnun oluruz, 
ama göreceksiniz almayacaklar. 

Soru: - Bir başka iddia da kapitülasyonların yeniden hortlatıldığı. 
Büyü'k tesislerin kar hissek:rinin satılması ve · uyguladığımız ekonomik 
politika kapitülasyon konusunu gündeme getirir mi? 

Cevap: ·- Bunlar mazide kalmış konular. Bu iddialan ileri süren
ler, kürsüler,e getirenJ~:t tarihin gerisinde yaşıyorfar. Artık tarih değişti. 
Birbuçuk milyon insanımız yurt dışında, yabancıların fabrikalarında 
ikinci sınıf ins3n muamelesi görerek çalışıyorlar. Onların çalışması ko
nusunda k apitülasyondan bahseden yok. Ama beri onlara Türkiye' de iş 
kapısı açmak için didiniyorum. Kalkmışlar kapitülasyon diyorlar. Bu-n
lar tarihin gerisindedir. Böyle konuşanlara millet inanmıyor. 

Soru : - Yaptığınız kamuoyu yo klaınalanna göre seçimden nasıl 
bir sonuç alabilirsiniz? 

Cevap : - İki ayını yeni tamamlanıış bir iktidarız. Yaptığımız işlere 
baksınlar, Meclis'i çalıştırma şeklimize baksınlar. Ne demişsek yapıyo
ruz. Bir kitapçık çıkararak yaptıklarımızın dökümünü ortaya koyacağız. 
Türk parasının kıymetini koruma mevzuatını değiştirdik. Herkes döviz 
nerede dedi, ama biz, dövizden karaborsa far~ını ortadan 'kaldırdık. Şu 
kadarını söyleyeyim, kötü falcılık bugüne kadar netice vermedi, bundan 
sonra da vermeyecek. İmar affını çıkardık, tapu dağıtacağız. Toplu· Ko
nut Kanunu'nu çıkardık, devlet ihale mevzuatını yeniden · düzenledik. 
Doğu için iki -üç kanun çıkardık. İki ayda 22 ayrı kanun çıkarmak az iş 
midir? 

Soru: - Devletin, toplumun çeşitli kesimlerine borcu var, onlar ne 
durumda? Ayrıca personel kanunu günümüzde memurların özlemlerine 
cevap verir nitelikte değil. Bu konulardaki tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap : - Çiftçiye olan borçlan ödedik, pancarı ödemeye başladık. 
Devletin müteahhitlere önemli miktarda borcu. v.ardır. Bu kanayan bir 
yaradır. Müteahhitlerin alacaklarının 50 milyar liralık klsmını bugün
lerde ödeyeceğiz. Personel rejimi ile ilgili ciddi değişiklik gereklidir. 
Meclis'e bir kanun sevkederek bu konuda, kanun kuvvetinde kararname 
yetkisi isteyeceğiz. Yetkiyi alınca . askerler ve yargı müesseseleri ile üni
versiteler de dahil olmak üzere bütün memurlar için personel rejimini 
yeniden düzenleyeceğiz. 

• 1 \ 
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DİYARBAKIR'DA SİTE SİNEMASINDA DÜZENLENEN 
TÖRENDE YAPILAN KONUŞMA 

4 Mart 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Anavatan Partisi'~in iktidarı 5 sene sürecektir. Önümüzdeki beş 
senede Türkiye' deki büyük işleri biz başiatacağız, biz bitireceğiz. 

').'ürk siyasi tarihinde, bizim gibi, hükümet programını hükümet 
kurm~dan açıklayan hükümet, hemen hemen yoktur. Bizim seçim beyan· 
namemiz bir hükümet programı mahiyetindedir. Orada dediklerimizi bi
rer birer yapıyoruz. Süratle icraata giriştik. İki ay 10 gün içinde azami 
ne yapılacaksa, o yapılmıştır. 

·· Biz Güneydoğu Anadolu'nun dertlerini, meselelerini herkesten iyi 
biliyo.nız. C~plerim k.ağıtlarla doluyor. Benim vatandaşlarım, para değil, 
iş verin, iş sahaşı açın, çalışayım diyor. Bunun en iyi şekilde nasıl ya-
pıl~cağıİu· biz biliyoruz. · ' 
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MARDİN'DE YAPILAN KONUŞMA 

5 Mart 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bizim sosyal adaletçiliğimiz, işsizliği ve fakirliği yok etmek ve in~ 
sana büyük değer vermek isteyen bir sosyal adaletçiliktir. 

Memleketimizde, fakir şehirlerimizin gecekondu bölgelerinde kısa 
sürede çalışmalara başlandı. Bugüne kadar propagandası yapılan bölge
lere, gecekondu bölgelerine, Anavatan iktidarı el atmıştır. İmar mesele~ 
sini de hallediyoruz. Arazisi üzerinde yapılarını yapanlara tapularını ve
receğiz. 

Önümüzdeki mahalli seçimler son derece önemlidir. Mühür bizde, 
ıstampayı başka yerde aramayın. Bu seçimlerde herkes boyunun ölçü. 
sünü alacak. 25 Mart'ta sandık başında siz onlara derslerini verece'ksini7. 
Bu memeleket bir daha eski karanlık günlere dönmeyecek. Anavatan ikti
darı buna müsaade etmeyecek. 
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'MARDİN'İN İLÇELERİNDE YAPILAN KONUŞMA 

5 Mart 1984 

Aziz Vatandaşlarun, 

Memur ve işçilerimize hayat pahalılığı üzerinde ücret vermek pren
sibimizdir. Birlikten kl;lvvet doğar. Bunun için vatandaşlarımız bölünüp 
parçalanmamalıdır. Yanlış yola sapmadan bu memleketin meselelerini 
hep birlikte çözeceğiz. Mahalli idareler, merkezi idare ile uyumlu çalı
şırsa, hizmet de vatandaşın ayağına gider. 

Siyasi partiler eleştiri yaparken bjze veryansın ediyorlar. Bize beş 
yıllık iş yapmış gibi hücum ediyorlar. Biz yavaş değil, hızlı iş yaparız. 
Yaptıklarımızın hepsi milimi milimine hesaplanmıştır. 
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DOGU VE GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ YURT 
GEZİSİNİ DEGERLENDİRME KONUŞMASI 

·.· ' •• j- -..· · ; 

6 Mart 1984 
;, . .. ~ : 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığım üç günlük ge
ziin sir'asında vatandaşla'rımızın gösterdikleri ilgi çok fazfa idi. Belki 
rbunda iktidar olmanın rolü var. Vatandaşın istediği bir · takım mesele
lerin aric'ak bizim tarafımızdan çözülebileceği kanaati yerleşmiş · olabilir. 

Mahalli idareler seçimine 20 gün kaldı. Ne söylemişsek onu yaptı
ğımızı aşağı yukarı biliyorlar. Yarın seçim olsa, biz büyük ekseriyetle 
belediyeleri ve meclis üyeliklerini, % SO'nin üzerinde alırız·. Diğer siyasi 
partilerin toplam belediye başkan ve il genel meclis sayılar·ı, belediye 
meclis üyeleri sayılan bizim kadar çıkmaz. 

Genel seçimlerde de biz yüzde 45 oy almıştık. Doğu ve Güneydoğu 
bölgesinin kalkındırılması ve yanın kalan tesislerin tamamlanması için 
gerekirse bütçede değişikliğe gidebiliriz. 

Memurların bazı disiplin suçlarına iliş'kin af çalışmalarına seçimler
den sonra bakacağız. 

İkinci boğaz köprüsünün yapılmasını düşünüyoruz. Ancak ille bi
rinci köprünün parasıyla ikinci köprüyü yapacağız, diye birşey söylemi
yorum. Aynı mealde tesisler yaparız. İkinci köprünün inşaatına projeler 
tamamlanır tamamlanmaz geçilecektir. 
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KÜTAHYA'DA HALKA "HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 
:. ! !•. . · ı ! 

9 Mart 1984 
~ • · • ) .. •. 1\ " 

Dün bazı konular oldu. Saat 02.00'ye kadar o konu ile meşgul olduk. 
Komşumuz Yunanistan'ın başında çok fazla rol yapan bir insan· var. Pa
pandr~u. 

Önceki gün TBMM, Yunanistan'a bir ikazda bulundu. «İler! gitme, 
yanlış yapma. Biz dostluğa devam etmek istiyoruz. Sen dostluğll' bozmaya 
çalışıyorsun» dedi. 

Türkiye'den korkuyorlar. Bizim onlara birşey yapacağımız yok, yap
mak da istemiyoruz. Ama daha birşey yapmadan, daha dokunmadan, ha
ni bir söz vardır, anne beni dövüyorlar diye ağlamaya başlıyorlar. Or
tada fol yok yumurta yok. Bizim gemilerimiz on senedir belli bir yerde, 
Saroz Körfezinde tatbikat yapıyor. Orada ne Yunan gemisi var ne de 
baŞka gemi. Şikayet olunan husus şu: Bizim gemilerimizin attığı bir bom
ba· Yunan gemisinin 200 metre yakınına düşmüş. Bahane aradıkları için 
Türkiye bizimle harp ediyor diyorlar. Böyle birşey sözkonusu değildir. 
Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. 

Yalnız haklarımızdan, hele Ege' deki haklarımızdan hiçbir' şekilde 
vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha söylüyorum. Bütün bunlara ra~men, 
üç ay evvel hükümet programını okurken Yunanistan'a dostluk elimizi 
uzatıyorum, demiştim. Yunanistan'a dostluk elimizi bir kere daha uzatı
yoruz, büyük bizde kalsın. 

Her zaman demokrasinin kalesi olan Kütahya, bu yıl da Anavatan 
Partisi'nin kalesi olmuştur. Kütahya, Anavatan Partisi'ne iktidar müjde
sıni veren ilk ilimizdi. Biz o zaman, bu iş tamam demiştik. Şimdi de ta
mam diyoruz. 
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AFYON'DA DtlZENLENEN BİR TOPLANTIDA HALKA 
HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

9· Mart 1984 

Aziz Vatandaşlarım; 

Bakanlık sayısını 21 'e indirdik. Biz, millete hizmet için geldik. Daha 
yapacak çok işimiz var. Burada ilk olarak Yunanistan'ın iddialarına te
mas etmek istiyorum. 

Ankara' dan sabah saat 08.00' de yola çıkacaktık. Ancak, bilindiği gibi 
Yunan meselesi ortaya çıktı. Bu olayı önemsemeyiniz. Tatbikat yapan ge
milerimizin attığı bir iki salvo bunların . gemilerinin yakınına düşmüş. 
Biz büyük bir milletiz. Ama onlar küçük. Biz kavga etmek istemiyoruz, 
lüzum olunca kavga ederiz. Ama, kavgaya girince çok dikkatli olmak la
zım. 

Sayın Vatandaşlarım, 

6 Kasım seçimlerine geliş kolay olmamıştır. Partimizin iktidarı, geç
miş tüm iktidarlardan daha başarılı olmuş ve 17 kanun ·'hükmünde ka-
rarname çıkarılmıştır. · 

Partimiz bütün vaadlerini yerine getirmeyi hedefleyen Sosyal ada
letçi bir partidir. Salonlarda viski içerek sosyal - adaletçi olanlar da var. 
Sosyal adalet bizim örf ve adetlerimizden geliyor. 



.. YALVAÇ'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

9 Mart 1984 

Aziz Yalvaçlılar; 

Biz milletin içinden çıktık. Sizlerin desteği, Allahın yardımıyla ikti
dar olduk. Bu memlek;etin çözümlenemeyecek hiçbir meselesi yokttir. Va
tandaş bizden tek şey istiyor. O da çalışmak, yeni iş sahaları açmak. Bun
lar bizim boynumuzun borcudur. 

TBMM iki buçuk ayda 22 Kanun çıkardı. Biz ANAP olarak herşeye 
hazırız. Grubumuz bir bütün haline gelmiştir. İthalatın serbestleşmesiyle 
döviz azalacak dediler. İki aydır dövizimiz azalacağına arttır. 
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GÖLLER BÖLGESİNDEKİ GEZİYE KATILAN BASIN 
MENSUPLARININ DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

10 Mart 1984 

Soru : - Yunanistan'ın ABD Kongresine baskı yapmak istediği be
lirtiliyor .Ne dersiniz? 

Cevap: - Oye bfr değerlendirme var. Bir de şu var. Zannediyorum 
Yunanistan'ın iç sıkıntıları var. 1985 yılında seçimleri var. Onların müşte
rek yani muhalefeti de yanına alacak tek politikaları Türkiye ve Ege' dir. 
Biliyorsunuz başka bir şeyleri yok. 

Soru : - Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki gerginlik bu ülkelerin 
iç politikalarını da etkiliyor mu? 

Cevap : - Gerek Kıbrıs meselesi, gerek Ege meselesi önemli bir dış 
konudur. Bunlar bizim dış siyasetimizi tümü ile etkiler hale geldi. Özel
likle Kıbrıs. Bunun böyle olmaması lazım. Hem bölgede, hem dünya üze
rinde Türkiye ağırlığı gitgide artan büyük bir devlettir. Türkiye'nin~ dış 
politikasının sadece bu konuyla meşgul edilemeyecek devlet plması la
zım. 

Soru : - Türk- Yunan gerginliği Ortadoğu politikasını da etkiliyor 
mu? 

Cevap : - Bizim Ortadoğu' da eskiden hiç ağırlığımız olmadı. Dikkat 
ederseniz ağırlığımızın olduğu görülüyor. O ağırlığın artabilmesi için Tür
kiye'nin kendisine tek bir çizgi çekmesi, yönlü olması lazım. 

Soru : - Dış politikamızın ticari ilişkilerimize etkisi nedir? 

Cevap : - Dış ekonomik meselelerimizde ciddi gelişmeler var. Her
kes daha iyi ne satacağına, ne alacağına bakıyor. Büyükelçiler gelip «şunu 
alın, onlardan almayın, bizimki daha iyi» diyebiliyorlar. Dış politikanın 
ağırlığı bu tarafta. Türkiye'nin önemi de burada. Mesela Atatürk Barajı 
için yıllardır oyalanan kredi meselesini İsviçre'ye gidip esasa bağlayabil
dik. Türkiye'nin önemi arttığı için bunlar olabiliyor. 

Soru : - Ülkemiz acaba Batı tarafından bir pazar olarak mı göıül
meye başladı? 



Cevap: - Her zaman görülmüştür. Her ülke bir başka Ulke için bir 
pazardır. Birbirlerini pazar olarak görürler. Önemli olan bizim başka pa
-ıarlarda onlarla rekabet edebileceğimizdir. 

Soru : - Bölgedeki politika etkinliğimiz İ~an - Irak anlaşmazlığını 
çözebilecek noktaya geldi mi? 

Cevap : - Şu anda burada konuşulmayacak daha başka şartlan var. 
Şu bilinen bir şey : Eğer bu konuda ileri de birşey yapılacaksa, bunu yap
maya muktedir bir tek ülke Türkiye'dir. Bugün belki yapılamaz. 
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ISPARTA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

10 Mart 1984 

Değerli Vatandaşlarım, 

·Biz Türkiye'nin meselelerini bilerek, öğrenerek iktidara geldik. İleri 
ülkelere yetişebilmemiş için hızlı çalışmalıyız hızlı çalışmak içnde usta ol
mak lazım. Biz usta olduğumuz için hızla çalışıyoruz. Çıraklar hızlı çalışa
mazlar. 

Öteki Partiler, Anavatan Partisi sanki on yıllık iktidarmış gibi 
öteki partiler, hücum ediyorlar. Muhalefet Anavatan Partisi'nin on yıl ik
tidarda kalacağından korkuyor. Öteki partilerin dağarcıklarında birşey 
bulunmadığından hep Anavatan Partisi'ııe yükleniliyor. Son olarak da 
merhum Menderes hakkındaki sözlerimi polemik konusu yaptılar. 

Ben Aydın' da konuşurken, Adnan Menderes Bulvarı'nda hitap etme
nin benim için büyük şeref olduğunu soylemiştim. Bizim böyle düşündüğü
müzü yıllarca dosluk yaptıklarımız iyi bilirler. Çirkef yollarla, çamur at
makla siyaset yaşamaz, partiler de\-am etmez. Devamlı olan sağlıklı fikir
lerdir. Biz sağlıklı fikirlerin devamıyız. 
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ISPARTA'DA PAMUKKALE'YE GİDERKEN HALKA 
HİTABEN YAPILAN KONUŞMALAR 

10 Mart 1984 

6 Kasımda bize güvendiniz. 25 Mart'ta da bize verdiğiniz iktidarı per· 
çinleyiniz. 25 Mart seçimleri iktidar -değiştirecek bir seçim değildir. Millete 
beş yıl taahhüdümüz vardır ve bu vaadler yerine getirilecektir. 

Bizim iktidarımız yapıcı bir iktidardır. Bütün siyasi partilerin ma
halli seçimlere girmelerini biz istedik. Bunun için kanun çıkardık. Milletin 
önüne çıksınlar tasviye edecekse millet etsin dedik. Bunların bazıları ha
len bölünmeden yanadır. Bölünmeyiniz, Ana vatan' da birleşiniz. Mahalli 
idareler seçimleri önemlidir. Mahalli idarelerle merkezi idareler arasında 
zıtlıklar olursa vatandaşlar zarar görür. Belediyeler için iş bHir, iş bitirir 
kişileri bulduk. 6 Kasım' da bize güvendiniz, 25 Mart'ta da bize verdiğiniz 
iktidarı perçinleyiniz. 25 Mart, iktidarı değiştiren bir seçim değildir. Bizim 
bu millete beş yıllık taahhüdümüz vardır. Bu memleketin çözülemeyecek 
hiçbir meselesi yoktur. Yeter ki, iş yapan, iş bilen getirilsin. 
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PAMUKKALE'DE BASIN MENSUPLARI'NI-N· SORULARINA 
.· VERİLEN CEVAPLAR . 

11Mart1984 

Soru: -- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu bugün toplanıyor. Seçim
lerden önce toplanmasının bir siyasi amacı var mı? Miktarı ne olur? 

Cevap: - Asgari ücretin miktarını komisyon belirleyecektir. Ko
misyonun seçimlerden önce toplanmasının bir siyasi amacı yoktur. Olsay
dı, yükseltir hemen verirdik. İlk seçim seyahatimde birçok yerlerde işçi
nin müracaatlarının asgari ücret üzerine olduğunu gördük. Kamu kesimin
de asgari ücret yüksek olmasına rağmen özel kesimde düşüktür. 

Soru : - Yerel seçimlerde partinizin oy kaybetme veya kazanma ko
nusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Cevap: - Oy oranını tahmin etmek zordur. Bu seçimde genelde be
lediyelerin yüzde 50, belki de 60'ını bize elde edeceğiz. 

Soru: - Parlamento dışındaki partilerin parlamentodaki partiler
den fazl~ oy alması halinde durum ne olacak? -. 

Cevap : - Türkiye'de siyaset, seçim sistemine ·göre yerleşiyor. Bu 
seçimde yüzde 10 barajı aşamayan partiler bir daha seçime giremez. Bu 
durumda çok şey değişecektir. Bu ilk testtir. 

Soru : - Köprü, baraj ve KİT gelirlerinin satışı nasıl olacak? 

Cevap: - Kit'lere her yıl devlet bütçesinden 300 milyar lira veriyo
ruz. Bunların satışı kolay değil. Bir kısmı zarar ediyor, kiraya da verilebi
lir. KİT'lerin satışı, tasfiyesi ve devri ile ilgili olarak bizim çıkardığımız ka
nundan önceki kanunda daha çok yetki vardı. 
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NAZİLLİ'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

11Mart1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Biz her işin doğrusunu yapıyoruz. Doğrusunu yaptığımız için Allah 
bizimle beraber. Bizim kadar iktidara hazır gelen yoktur. Halkımızı daha 
önceleri gecekondu yapmaya mecbur etmişiz şimdi çıkardığımız İmar Affı 
ile bu meseleyi çözümlüyoruz. Herkes, küçük büyük başını sokacak bir 
yuva istiyor. Konut Fonu için para bulacağız dedik, «nereden bulacaksı
nız» diye sordular. Kopya mı verelim, bu Kristof Colomb'un yumurtasıdır. 
Bunu bilmek lazım, Türkiye'ye her yıl 10 bin ton yabancı sigara giriyor. 
Bir paketini 400 lira ile çarparsanız 200 milyar lira eder. Bunun 40 milyar 
lirası maliyete 160 milyar lirası kaçakçıya, karaborsacıya gidiyor. Biz bu 
160 milyar liranın 60 milyar lirasını Konut Fonuna vereceğiz. 
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AYDIN'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

11Mart1984 

Aziz Vatandaşlarım, 

12 Eylül öncesinde Türkiye'nin ıher yerinde kardeş kavgasına dönü
şen olaylar oldu. Anavatan Partisi kavgayı önlemek ve birleştirici olmak 
için kurulmuştur. · 

Ben mesleğe 1950 yılında başladım. Türkiye' de yeni bir devir başladığı 
zaman 1950 yıllarında tepede kavga vardı. Biz Anavatan Partisini kurarken 
üç deviri de iyice inceledik ve bu acılar bir daha : yaşanmasın dedik. Koalis
yon idareleri memleketi faciaya götürür. Biz Anavatan Partisini kurarken 
çok zorluklar çektik. Bizi birleştirmeye çalıştılar kabul etmedim, bildiği
miz yolda yürürüz dedim. Milletin önüne çıkıp· iktidar olduk. «Seçimi ka
zansalar bile ANAP'a iktidar verilmeyecek» diyorlardı, seçimlerden sonra 
iktidar olduk. Şimdi bu iktidarı iyi kullanıp sahip çıkarsanız memleket ve 
millet bir daha bölünmez. Milletimizin tbir daha bölünmeye tahammülü 
yoktur. Milletimiz akıllıdır. ANAP' a oy verdi. 

Beni Aydınlılar çok hatırlarlar, 1946-50 yılları arasında· d_evrin ikti
darına muhaliftik ve çok çalışıyorduk bunu herkes bilir. 

Bu memlekette yerli yerine oturması gereken meseleler vardır. Dü
zeltilmesi gereken bir konu varsa buna ta oradan başlamak lazım. Şu son 
otuz senede bu memlekte hizmet eden herkesi yerine oturtmak Anavatan 
iktidarına nasip olacaktır. 
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MUGLA'DA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

12 Mart 1984 

Soru: - Siyasi propaganda başlıyor. Bu konuda parti liderlerine 
bir mesajınız olacak mı? 

Cevap: - Siyasi ·partilerin birbirlerini tenkit etmeleri doğaldır. 

Burada önemli olan, bizi eski kavga dönemlerine götüren çirkinliklere, 
müsaade etmemeleri lazımdır. Hatırlıyorum eski dönemlerde, fotomontaj 
yapıp işi şantaja kadar götürdüler. Şu anda da •bunun ıbelirtileri var. 
Resmi propoganda dönemlerinde, buna iltifat edilmemesini tavsiye ediyo
rum. Çünkü hu silah geri tepen bir silahtır. Partiler, diğer partilerin li
derlerine kötü bir tarzda hücum etmesinler. Kavgalar bu yüzden çıkar, 
tenkit sınırlarım, kavga- sınırlarına, hakarete götürmemek lazımdır. 

· Soru : - Mahalli seçim sonuçları hakkında bir tahmin yapabilir 
misiniz? 

Cevap: - Hiç bir zaman seçim tahmini yapmadım, ekseriyeti alırız 
dedim. Bu seçim geçtikten sonra ikinci bir seçimden önce tahmin yapmak 
mümkün. Seçim tahmini en zor tahmindir. 

Soru : - 25 Mart seçimlerinden sonra siyasi partilerin yönetiminde 
değişiklik olabilir mi? 

Cevap : - Parlamento içindeki partiler için ve_ gerekirse parlamen
to dışındaki partiler için bu seçim bir hayat-memat haline geldi. Ya bu
rada bitecekler ya devam edecekler. Bizde bir şey olmaz, sadece kongreye 
hazırlanacağız. Diğer partilerin hepsinde: Yönetim değişikliği ihtimali 
var. Seçimlerden sonra, kabinede herhangi bir değişiklik olmaz. 

Soru : - Anayasamızda Cumhurbaşkam'nın parlamentoyu feshetme 
yetkisi de·var. Parlamento dışındaki siyasi partilerin yüzde SO'nin üstün
de oy almaları halinde, böyle bir durum meydana gelebilir mi? 

Cevap : - Belli şartların meydana gelmesi lazım. Şartlar yazılmış, 
hükümet bir süre kurulamayacak gibi. Öyle durumlar olursa, zaten Ana
yasa çalışır. Hani bir laf var, aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. 
Bakıyorum, alt kademedeki profesyonel politikacılar hemen sistemleri et
rafa yaymaya başlıyorlar. Bize sordular, bu seçimlerden sonra ANAP ik-
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tidardan ayrılacakmış. Ben de arkadaş dedim. Anavatan'ın iktidar olama
yacağını da söylemişlerdir, inanmamıştınız. Ne oldu netice? Bunlar hepsi 
eski taktikler. 

Soru:. - Asgari ücretin çağdışı olduğu yolundaki görüşe katılıyor 
musunuz? 

Cevap: - Bunun kaideleri var, komisyon var, kanunu var. Asgari 
ücreti etkileyecek faktörler nelerdir? Onlara bakılacaktır. Asgari ücretin 
tarifi vardır. Biri biraz fazla hesap eder, öbürü az hesap eder. Bize som
lursa tesbit edilir ve ortaya çıkar. 
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MUGLA'DA HALKA HİTABEN' YAPILAN KONUŞMA · 

12 Mart 1984 

Değerli Vatandaşlarım, 

Muhaliflerimiz bizi üç aylık değil, beş yıllık iktidar olarak .görüyor
lar. İnşallah öyle olacaktır. Allah ö~üinuzde iyi bir devre açmıştır. ,Çocuk
larımıza güzel bir istikbal sağlamak İçin bu dönemi iyi değerle~d~~eliyiz. 
Muhaliflerimiz .bize, «acele ediyorsunuz,» diyorlar, oysa ibiz işi bi~diğimiz 
için hızli çalışıyoruz. 

Türkiye'nin her yanında sanayi çarşıları açacağız. Esnaf için de sa
nayi işyerini en kısa zamanda yapacağız. Çiftçimizi şevkle çalıştıracak ted
birlerimiz vardır. ve bunlar birer birer uygulamaya konulacaktır. Tütün 
konu,sunda üreticilerin, muayyen bir fiyatın altında alınan banka borçla
rını · erteleyeceğiz. Önümüzdeki ay bunun hesabını kitabını yapar, çiftçi
min karşısına çıkarız. Narenciye ve patates üreticilerinin yüzünü, yeni 
pazarlar bularak gj.ildüreceğiz. Türkiye'nin itibar kazanmasından dolayı 
ülkeye yabancı sermaye gelecektir. Yunanistan'ın Ege'deki iddialarının da 
fazla abartılmaması gerektiği inancındayız. 
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MİLAS, SÖKE, KUŞADASI SALON TOPLANTILARINDA 

YAPILAN KONUŞMALAR 

12 Mart 1984 

Az~ Vatandaşlarım, 

Fukaralığı kaldırılarak, Türkiye'yi ileri, modem bir ülke haline ge
tirmeye azmettik. Bizi 1bölmek isteyenler var, ama yapamayacaklar. Mil
let bir kere birliğin şerbetini içti. Bizim partimiz ANAP' da eski siyasi gö-. 
rüşlerden hepsinin olduğunu söylüyorlar ve çorbaya ıbenzetiyorlar. Olsun 
benzetsinler. Aşure de mukaddes bir yemek değil mi? 
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İZMİR'DE DÜZENLENEN KAPALI SALON TOPLANTISINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

12 Mart 1984 

Sevgili İzmirliler, 

Anarşi bitmiş değildir, sadece yeraltına çekilmiştir. Fırsat bulurlar
sa yine meydana çıkacaklardır. Ama, buna fırsat verilmeyecektfr. Geçti .. 
ğimiz yıllarda tepede meydana gelen siyasi kavga, tabanı bölmüştü . . Biz 
açıkça şunu söyledik : Hiçbir partinin devamlı değiliz, partiler devam et .. 
mez, devam eden sağlıklı fikirlerdir. Biz, 1940'lı yıllardan beri devam 
eden ve Türkiye'yi büyüten fikirlerin devamıyız. 
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İZMİR"DEN ANKARA'YA GELİRKEN · UÇAKTA GAZETECİLERİN 
SORULARINA. VERİLEN CEVAPLAR 

13 Mart 1984 

Soru : - Yerel seçimlerde. en güçlü rakibiniz kim? 

Cevap.~-:- Ben konuşmalarımda beşi bir yerde, bir Anavatan etmez 
diyorum. Yani ona göre, güçlü rakip diye bir şey yok. 

Soru: - Sağda boşluk iddiası var diyorlar. Nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

Cevap: - Çok söylediler. 

Soru : - Son on günün seçimler açısından o nemi nedir? 

Cevap: - Bizim herhangi bir strateji değişikliğimiz yok, değişiklik 
yapmaya da lüzum yok. Verdiğimiz mesaj şudur: Biz, memlekette huzur .. 
lu, kavgasız bir gelişme ortamının partisiyiz. Yeni bir ufuk açılmıştır mem
leketin önüne, bizim kimseyle kavgamız yoktur. Hiçkimse bizim karşı
mızda değildir. Biz memlekette birliği, beraberliği 'temsil ediyoruz. Böy
le yola çıktık, herkesi çatımızın altına çağırdık. Her taraftan da yani eski 
dört eğilimden oy aldık, bunu devam ettireceği~. Çünkü memleketin ge
lişmesi, büyümesi buna bağlı. İnsanlarımızın dertlerinin çözülmesi, halle
dilmesi ancak böyle birleşme ile mümkündür. 

Soru: - Partinizin içindeki dört eğilimden geri dönüş olur mu? 

Cevap: - Hayır. Anavatan'da birleştiler bitti artık. 

Soru: - 6 Kasım' da seçimlere giren üç partinin emanet .oy aldık
ları söyleniyor. 

Cevap: - Şimdi neticeyi söyledim. Bizim oylarımız kendi oyları
mızdır. Hepiniz her yerdeki alakayı gördünüz. Bizim teşkilatımız profes
yonel değildir, adam toplamasını falan pek bilmez. Bazı yerlerde sadece 
gelişimizin gürültüsüne insanların toplandığını da biliyoruz, böyle yer
ler de çok oldu. Onun için emanet reyin olup olmadığını bu seçimle gö
recekler. 

Soru: - İstanbul Sanayi Odasının bir raporunda sanayii üretimi
minin düştüğü belirtiliyor, üretimi nasıl arttıracaksınız? 

Cevap: - Ne vakit düşmüş? Son raporu derseniz geçen seneye 
aittir. 
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Soru : - Yerel seçimlerden önce TV' de açık oturum yapılmasında 
yarar görüyor musunuz? 

Cevap: - TV' de basın toplantısından yanayım. Açık oturuma altı 
kişi katılınca anlaşılmaz olur. Basın toplantısında gazeteciler sorsun her
kes cevabını versin. 

Soru: - Seçime katılacak öteki partilerin, yerel yönetimlerde ik
tidar olacağız yolunda iddialan var, ne diyorsunuz? 

Cevap: - Mümkün değil. Onların onbeş veya on günlük saltanat
ları kaldı. 

Soru: - İran'a bir operasyon uyguladığımız yolunda haberler çıktı, 
daha önce de lrak'ta yapmıştık. Biz acaba bölgedeki müdahaleci bir güç 
mü oluyoruz? 

Cevap: - İran'a ne olduğunu ben daha bilmiyorum, onu öğrene
ceğiz. O, AFP'nin uydurması da olabilir. Hudutta olan basit bir şeydir. 

Soru: - Para basıp, piyasaya para sürdünüz mü? Bu tür iddialar 
var . 

. . cevap: - Para arzı konusunda ekonominin talebi vardır. Belli 
ümitl~r vardır, onlar içinde kalıyoruz. . , 

Soru: - Bankalardaki tasarruf mevduatının artmasına rağmen, 
ticari mevduat 810 milyar liradan 566 milyar liraya düştü. Bunun anlamı 
sizce .nedir? 

Cevap: - Bunun manası, aslında tanımların değişmesinden geli
yor. Biz ticari mevduat kelimesini .kaldırdık. Ticari mevduat diye bir 
şey yok. Ya vadesiz mevduat var, ya da vadeli mevduat var .. Belki tanım 
değişikliğinde bir takım vadesiz mevduatlar, ticari mevduatlar üç aylığa 
kaydıysa değişiklik olur. O tanımlara bakmak lazım. 
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ÇANKIRI'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

14 Mart 1984 

Kıymetli Çankırılı Vatandaşlarım; 

Türkiye'deki meselelerin başında işsizlik sorunu gelmektedir. Orta, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da işsizlik had safhadadır. Memleketin işsiz
lik sorununu halletmemiz lazım. Yoksa birbirimize çamur atmanın lüzu
mu yok. Siyasi partilerimiz, eski alışkanlıklardan vazgeçmelidirler. Mese
leyi kavgaya, münakaşaya götürmek isteyenler hiç bir şey kazanamayacak
lar. Memleket meselelerinin çözümü bilgi ve beceri istemektedir. 

İşsizlik meselesine bakınız, hiçbir zaman onümüze çıkıp bu böyle ol
maz diyen var mı? İşsizliğe çare için, devletin yatırımlarının hızlandırıl
ması, milletin imkanlarının harekete geçirilmesi ve yabancı sermayenin 
Türkiye' de fabrikalar kurması, gerekiyor. 

Anavatan iktidarı olarak biz, milletin zenginliğini, devletin zenginliği 
olarak, görüyoruz. Sosyalist ülkelerde olduğu gibi değil. Köprü, ba~aj ge
lirlerini satıp yeni iş sahaları açacağız .. Biz bunu söyleyince kıyamet koptu . 

. . 
Köprü de, baraj da yerinde duracak. Kimse onları alıp görürecek de~ 

ğil. Bu milleti kandıracaklarını zannediyorlar. Milleti bu kadar saf mı zan
nediyorlar? Yabancı · sermaye Türkiye'ye geldiği zaman yeni iş yerieri, fab
rikalar kurulacak. Bunu dediğimiz zaman muhalifler «kapitülasyon» de
meye başladılar. İki milyon işsizimiz var. Bugün işçilerimiz yabancı ül
kelerde, yabancı sermayenin fabrikalarında çalışmıyorlar mıı? Buna niye 
kapitülasyon demiyorlar? Aklı olan böyle düşünür miiı? 

Şimdi, hiç bir şekilde karşımıza çıkıp «bu iş böyle çözülür demiyor
lar>> yani işsizlik meselesi senin söylediğin gibi değil böyledir «demiyor
lar». 

Zaten geçtiğimiz yıllara da bakın, bunu biraz tecrübe ettik ucundan 
ucundan ... Ondan sonra, bir başladı karaborsa haksız kazanç, yokluklar, 
kuyruklar, aman dedik, hemen birdenbire vazgeçtik. Bir daha aklımız ba
şımızda olmalı. Bu gibi konularda hiç bir şekilde bizi aldatamama.lıdırlar. 
Her seferinde bir başka post giyerek gelirler, haberiniz olsun. Şirin görün
meye çalışırlar, ama bizim vatandaşımız akıllıdır, bunların hiç birine al
dırış etmez, o bildiği doğru işi yapacaktır. 
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Şimdi 25 Mart'ta bir seçim var. Bu mahalli seçim. Aslında bu mahal .. 
li seçim normalın üstünde bir önem kazandı. Bir kere 4 -5 senedir mahalli 
idarelerde tayin edilmiş adamlar var. Buralara halkın seçtiği adamların 
gelmesi lazım. Biz de bunu istedik. Şimdi bunun yanında şöyle bir du
rum daha oldu. Hatırlayacaksınız 6 Kasım seçimlerine 3 parti girdi, 3 
parti giremedi. Şimdi erken yapılan mahalli seçimde bu dışardaki üç par
ti yine giremezdi. Biz kanunu değiştirip, bunların girmesini sağlamasay
dık, giremezlerdi. Ama baktık, hepsi bir laf söylüyor. 

Şimdi bunlar aslında girdiklerine pişman oldular. Bunu biliyorum 
ben. Umduklarını bulamayacaklar. Bu sefer de, mızıkçılık etmeye başla
dıl~r. Çamur atıyorlar, her türlü çamurlan atıyorlar. Bunlara aldırma· 
yınız. Biz. bunlara cevap da vermiyoruz. 
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AKDERE SEMTİNDE YAPILAN KONUŞMA 

14 Mart 1984 

Kıymetli Vatandaşlarun, 

Merkezi idarelerle mahalli idarelerin mutlaka uyum içinde olmaları 
gerekir. Aksi taktirde geçmiş dönemlerde olduğu gibi işler yapılamaz hale 
gelir. Memleketin pek çok problemi vardır. Ama bu problemler çözülemez 
değil. İş, bu problemleri çözecek olanı iş başına getirmek. 

Oy kullanırken dikkatli olun. Yanlışlık yapmayın, yaparsanız sonra 
çok pişman olursunuz. Memleket geçmişte böyle yanlışlıklar gördü de, 
onun için böyle söylüyorum. 

Geçtiğimiz dönemlerde 2,5 ayda kimse bizim kadar iş çıkaramadı, bi
zim çıkardığımız kanunları çıkaramadı. Eskiden başkanlarını bile seçemi
yorlardı, turlar üzerine turlar, bunları hep biliyoruz. Onun için yanlışlık 

yapmayın diyorum. 

Milletin, memleketin ve gecekonduların sorunlarını biliyoruz. Sadece 
Ankara'daki merkezi hükümet ile iş bitmiyor. Mahalli idarelerle hüküme-
tin bütünleşmesi gerekir. -. 

Gecekondular diyorsunuz, biz biliyoruz. Başkaları gecekondunun ede
biyatını yapar, biz gecekondunun işini yapıyoruz. Biz ortadireğin partisi
yiz, kim, ne derse desin böyleyiz. 

~ ... 
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TRT'YE HÜKÜMETİN İKİBUÇUK AYLIK İCRAATI İLE 
İLGİLİ OLARAK VERİLEN BEYANAT 

15 Mart 1984 

Az zamanda çok işler yaptık. İkibuçuk ay içinde yaptıklarımız önü
müzdeki beş yılda yapacaklarımızın en güzel göstergesidir. İktidara ha
zırlıklı geldik, vadettiğimiz her konuda gerekli düzenlemeleri yaptık. Yıl
lardır kimsenin almaya: cesaret edemediği kararları aldık. ·Artık Türkiye, 
Ortadoğu'nun ve Avrupa'nn en istikrarlı ilkelerinden biri haline gelmiştir. 
Birlik beraberlik içinde. çalıştığımız sürece ıhızlı kalkınmamızı kimse dur
duramayacaktır. 

Bundan sonra da gerek parti programımız gerek seçim beyanname
miz ve gerekse hükümet programımızda açıkladığımız her konuda canla 
başla çalışacağız. Bize gösterdiğiniz itimada layık olacağız. 
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PASİNLER, HORASAN VE SARIKAMIŞ'TA HALKA HİTABEN 
YAPILAN KONUŞMA 

15 Mart 1984 

K!ıymetli Vatandaşlarım, 

Biz dertlerinizi biliyoruz, aldığımız tedbirler ile yeni iş imkanları ya
ratacağız, Gençlerimizi değerlendireceğiz . 

Yurttaşlarımızın deprem sıkıntılarının hafiflemesi için, hükümetimiz 
tüm gayreti gösterecektir. 

Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sahibiyiz. Önümüzdeki beş se
nede ne yapacağımızı hepiniz göreceksiniz. Bizim bu işleri yapacak gücü
müz ve bilgimiz vardır. Fakirlerin dertlerini biz halledeceğiz. 
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İMAR AFFI KONUSUNDA TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

16 Mart 1984 

Ruhsatsız ve tapusuz yaşayan vatandaşlarımızın dertlerini bildiğimiz 
için onların dertlerini en hızlı çözecek tarzda yeni bir İmar Affı Kanunu 
çıkardık. Bu kanun sayesinde ruhsatsız ve tapusuz evi olan vatandaşları
mız devlet dairelerinde sürünmeyecek, çok kısa zamanda-tapularını ve 
ruhsatlarını ala:bileceklerdir. 

Yeni kanunun en önemli tarafı, vatandaşa güven duyması, vatandaşa 
itimat etmesidir. Bu sayede. bürokratik formaliteler a·sgariye indirilmiş, 
tapu ve ruhsat verme işlemleri çok basitleştirilmiştir. 
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KARS'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

16 Mart 1984 

Se~gili Karslılar, 

Ana va tan Partisi yerel seçimlerde, 6 Kasım seçimlerinden daha iyi 
ııetice alacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması için neler yapa
cağımızı söylemiştik. Meclis'te çıkardığımız ilk kanun, bu bölgelerin kai
kınması içindir. Bunlarda çalışanların ücretlerinden kesilen verginin aşa
ğıya indirilmesi tedbiri alınmıştır. Bizim muhaliflerimiz korkuyorlar. Bir 
daha onlara iktidar kapısı açılmayacaktır diye. Biz memleketi, milleti bir
leştirdik. Eski kavgaların hepsini kaldırdık. Beş partinin içinde hala eski 
kavga günlerini özleyenler var. 
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TERCÜMAN GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

16 Mart 1984 

Soru: - Sayın Başbakan, on yıldan fazla bir süredir İstanbul'lular 
100 binlik stad istiyor. Bazı maçlara girebilmek için sporseverler geceyi 
sokakta geçiriyor. İstanbul' da trafiğin aksaması, bazı semtlerde hayatın 
durması da ayn konu : .. İstanbul'un spor tesisi ihtiyacına hükümet ola
rak bakış açınız nedir? 

Cevap: - Konuyu burada seçim öncesinde konuşuyoruz, bu ba
kımdan bir «seçim yatırımı» gibi değerlendirilmesini istemem. Ancak, sa
mimi kanaatim İstan!bul'a yüzbinlik bir stadın şart olduğudur. İhtiyaç or
tadadır. Gençlere spor yapmaları için bütün imkanları sağlamalıyız. İs
tanbul'a yapılacak büyük stadın yanında her yaştaki insan için spor tesis
leri ·de bulunmalıdır. Ancak bu çok yönlü bir konudur . 

. Soru: - Çok 'yönlüdür derken kastınız nedir? Yani «bu iş zaman 
alır» mı diyorsunuz? İstanbullular kaç yıl daha beklemek zorunda kala
cak? 

Cevap: - Bunu söylemek istemiyorum. Tesis için uygun bir yer bu
lunması gerekiyor. Trafik sorunu ile birlikte mütalaa etmemiz de şart. 
Böyle bir tesis için «alel- usul bir proje ile» yola çıkamayı'.?. Etüdünü iyi 

yapmak, işi büyük tutmak lazım. 

Soru: - Spor tesisi 'kar getirir mi? Halka açık bir spor tesisi yap
mayı düşünür müsünüz? Veya hisselerin bir kısmını spor kulüplerine sa-

tabilir misiniz? 

Cevap: - Düşünülebilir. Ama emin değilim. Önce bu işin hesabını 
iyi yapmamız lazım. Eğer yapılacak masrafın bir kısmını halktan veya 
spor kulüplerinden karşılayabilirsek işi daha da kolaylaşır. Ama meseleyi 
iyi düşünmemiz, arkadaşlarımızla bu konuda çalışmamız gerekli. Bu gibi' 
işlerde ben «Ön hazırlığa» çok önem veririm ... Para da bu ön hazırlığa da
hildir. Zira istanıbul'a büyük bir spor tesisinin temelini ~tınca, gecikmeden 
bitirmek esas olmahdır. Sadece temel atmayı yetmez. Önce parayı bulup, 
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sonra yola çıkarsak işi gecikmeden bitiririz. İlgili bakan ve teknisyen ar
kadaşlarımla oturup bu konu üzerinde çalışmaya başlayacağım. 

Soru: - Bu işin takvimi nedir? İstanbul yüz binlik stada ve yeni 
spor tesislerine kaç yılında kavuşur? 

Cevap: - Arkadaşlarunla biraraya gelip konuyu görüşmeden "J:>ir 
şey söyleyemem. Tarih vermek şu an için erken. 
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MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ NEDENİYLE 
TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

17 Mart 1984 

Biz yapamayacağımız şeyleri vaadetmeyiz. Milleti gerçekten seven
ler boş vaadler ve tatlı hayallerle milleti kandıramazlar. Gerçekleri söyler
ler. Milletimiz gerçekleri söyleyenleri tercih edecektir. 

Biz millet menfaatine gördüğümüz işleri yaparız .. Kısa vadeli ve oy 
toplama gayesiyle, milletin zararına olacak işleri yapmayız. DesteğimilZ 

işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklinin oluşturdµğu orta direkten alıyoruz. 
Orta direğin durumunu düzeltmek en önemli gayemizdir. Bunun için hiç 
bir taviz verme niyetinde değiliz. 

;Her ne pahasına olursa enflasyonu kontrol altına alacağız. Milletini 
severi iktidarlar gerçeği söylerler. Milleti boş vaadlerle kandıramazlar. Biz 
hazırlıklarımızın yaparak geldik. Türkiye'nin bekleyen meselelerini bilerek 
geldik. Hiç bir zamş.n yerine getiremeyeceğimiz vaadlerde bulunmadık. 
Mahalli idareler ve belediye seçimlerinde de her şeyi vaadedeni deği~, ya'.: 
pabileceği şeyleri vaadedeni seçiniz. Gerçekleri söyleyeni seçiniz. 

·, 
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SİVRİHİSAR'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

18 Mart 1984 

Aziz Vataru:laşlanm, 

Toplu Konut Kanunu çıkarken, ben «bunu bütçeye bağlamayın» de
dim. «Ne yapalım?» dediler. «Söylemem, o zaman kopya alırsınız» dedim. 
Şimdi iktidara gelince toplu konuta bütçe dışından kaynak yarattık. Ül
kem.ize kaçak mallar giriyor, biz bunları ithal edip, farkını konut fonuna 
aktaracağız. Konut fonu için 50-100 milyar kafi değil, en az 200 milyar 
geı ·ekti. Onu da önümüzdeki günlerde bazı kaynaklan harekete geçirerek 
sağlayacağız. Bu yolla sağlanan paranın 50 -60 milyarını konut fonuna, 100 
milyarını bütçeye vereceğiz. Bu hesap meselesidir, akıl meselesidir, iş bil
me meselesidir. Bu kadar para az değil. Onun için bizi eleştiriyorlar. Çünu 
kü arkada haksız kazanç var. 

Muhalefet beni, kapitülasyonları getirmekle suçluyor. Bu suçlama
lar artık 20 yıl geride kaldı. İşçilerimiz yurt dışında çalışıyorlar. Onlara 
burada iş yaratmak gerekir. Biz bunlan söyleyince «Özal bize vuruyor» 
diyorlar. Özal elbette vurur. 

Yeni iş sahalan açma'k, bizim hükümet olarak önem verdiğimiz bir 
görevdir. Dikkat ederseniz muhalefet bu konuda bir şey söylememektedir. 
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POLATLI'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA VE 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN 

CEVAPLAR 

18 Mart 1984 

Kıymetli Polatlı'lar 

Büyük şehirlerin yüzde 60'ı gecekondularla doludur. Formaliteden 
uzak bir toplu konut kanunu çıkararak yakında tapusuz gecekondu bı
rakmayacağız. 

Şuna inanıyorum ki halkımızın çok sağlam bir sağduyusu var. Yani 
kavgadan, nizadan fevkalade bıkkın vaziyette. Tekrar 12 Eylül öncesi ba
direlere girmek istemiyor. Onların düşünceleri birer hayal. Hakikat ol
ması· mümkün değil. Ama arzulayanlar var. Her rejimde olur. Biz ileriye 
bakmalıyız. 

· · Hükümet olaı::ak, önce altı meseleye el attık. Bunların temelini ha
zırladık. Gerekli kanunları tamamladık. Geriye yüzde 10- 15 yapılacak şey 
kalıyor. Bu altı meselenin, beş sene müddetle takip edilmesi gerekir. Orta 
direği güçlendirecek tedbirleri aldık. Bakın ithalat konusunda aldığımız 
kararlardan nasıl korktular. Ama ortaya korktukları gibi bir şey çıkmadı. 

Soru: - Parlamento dışındaki partiler umdukları oyu alırlarsa si-
yasi bunalım olur mu? 

Cevap: - Bu konuyu fazla büyütmek istemiyorum. 

Soru: - İran'la ilişkilerimizde bir düzelme bekliyor musunuz? 

Cevap: - Nisan ayı içinde İran'a gideceğim. İran'la halen bir mil-
yar 300 milyon dolar civarında ticaret hacmi var. İran'a yapacağım zi
yaretten sonra bunun iki milyar doların üstüne çıkmasını bekliyorum. 

Soru: - Atatürk Barajı için kredi sağlandı mı? 

Cevap: - Biz Atatürk Barajı için, önce kaynak, dedik. Şimdi fi
nansman konusu çözülüyor. 300 milyon dolar kredi aldık. Her sene bu 
şekilde anlaşmalar yapacağız. Tünellerin yapımım da Türk parası ile fi
nanse edeceğiz. İş makineleri konusunda 150 - 200 milyon dolarlık bir 
kredi konusu var. Onu da halledeceğiz. 
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BURSA'DA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN 
CEVAPLAR 

18 Mart 1984 

Soru: - Seçimlerden sonra Türkiye'nin durumunu nasıl değerlen
diriyorsunuz? 

Cevap: - Seçimlerden sonra Türkiye' de bir karışıklık olmayacak
tır. Şimdi mahalli 5eçimlere 6 parti katılıyor. Ama önümüzdeki genel se
çimlere 3 parti ya kalır ya kalmaz. Partimiz Pazar günü yapılacak seçim
ler sonunda belediye başkanlarının ekseriyetini, il genel meclisi üyelik
lerinin yüzde SO~sini, belediye meclisi üyeliklerinin ise yüzde 60'ını ala
caktır. 

· Türkiye içinden bazı haberler gidiyor yurt dışına, Avrupa'daki sos
yalistler ve sosyal demokratların aşırı uçlan var, bunlarla işbirliği yapı
yorlar. Bunlar 6 Kasım seÇimlerini gayrimeşru gibi ilan etmeye kalktı
lar. Mahalli idareler seçimleri sonunda yurt dışındaki bu mihrakla;r pe
rişan olacaklar. Ben bunun için vatandaşlarıma «bu işi dünya aleme gös
terin» diyorum. Sadece yurt içinde değil, yurt dişında da seçirr:ı sonunda 
dersini alacaklar var. Dışarda ağır bir propagandaya girişmişlerdir. Ama, 
çalışmalar boşadır, bunların amaçlan Türkiye'deki aşın sol'un amacı 

neyse odur. 

Soru: - 1960'dan sonra bir siyasi haklar problemi vardı. Şimdi 

böyle bir durum var mı? 

Cevap: - Siyasi haklar Anayasamıza girmiş bir durumdur. Bu ko
nuda birşey söyleyemem. 

Soru: - Menderes gibi Türkiye'ye hizmet edenleri layık oldukları 
yere oturtacağınızı söylüyorsunuz, bu konuda ne gibi bir düzenleme dü
şünüyorsunuz? 

Cevap: - Birşeyler düşünüyoruz. Ama şimdi söyleyemem. Biz bu
nu çok daha önceden düşünüyorduk. Şimdi fırsat verdiler. Bu memleke
te hizmet edenlerin yerli yerine oturtulması lazım. Eğer bir siyasi af dü
zenlenecekse o tarihten başlamalıdır. 
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Soru: - Partinizin siyasi yelpazedeki yeri nedir? 

Cevap: - Biz kitle partisiyiz. Siyasi yelpazedeki yerinize sizi millet 
oturtur. Biz milletçe muhafazakarız, serbest rekabetçiyiz, sosyal ada
letçiyiz. 

Soru : - Önümüzdeki dönemde enflasyon oranını kaça indireceği
nizi düşünüyorsunuz? 

Cevap: - İktidara geldiğimizde hızla artan bir enflasyonla karşılaş
tık. İhracaat azalmıştı. Türk parasını koruma mevzua:tını değiştirdik. Kar
şımızdakilerin görüşü yasak ekonomidir. «Döviz gidecek» diyorlardı, 
tersi oldu, döviz arttı. 

Soru : - Seçimlerden sonra siyasi değişiklik olacak mı? 

Cevap : - Seçim sonrasında siyasi değişiklik olacak. Seçim Kanu
nu, parti sayısını azaltmayı hedef almıştır. İl genel ve belediye meclisle
rinde biz aynı sistemi kullandık. Şu meşhur barajı onun için getirdik. 
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ÜÇ AYLIK İCRAATIN DEGERLENDİRİLMESİ NEDENİYLE 
TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

20 Mart 1984 

Anavatan Hükümetinin üç ay içinde yaptığı işler ne kadar hazırlıklı 
olduğumuzun en güzel göstergesidir. 

Seçilecek insanın iş bilip bilmediğine dikkat edilmesi çok önemlidir. 
İşi iyi bilenler, hızla çalışarak bekleyen meseleleri çözebilirler. İşi bilme· 
yenler ise, ancak iş başına geldikten sonra ne yapacaklarını düşünmeye 
başlarlar. 

Anavatan Partisi Hükümeti işi iyi bildiği için gelir gelmez kolları sı· 
vamış ve üç ay içinde 22 kanun çıkararak memleketin bekleyen büyük sı· 
kıntılarını çözmekte önemli ilk adımları atmıştır. 

İşbilir, işbitirici Anavatan adaylarını seçin ki meseleleriniz çabuk 
çözülsün. 
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TERCÜMAN GAZETESİNE VERİLEN BEYANAT 

20 Mart 1984 

Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 seçimleri için yayınlanan seçim be
yannamesinde şimdiye kadar alışılmamış bir yol takip etmiş ve memle
ketimizin bütün meseleleri arasında en önemli gördüğümüz altı meseleyi 
ön plana çıkartarak bu. meselelerin çözümü için özel politikalar uygula
nacağını bildirmişti. 

Aynca bu maksatla bakanlıkların kuruluş ve çalışmalarında bazı 
değişiklikler yapılacağı ve bazı temel meselelerin takibi için birer devlet 
bakanının görevlendirileceği belirtilmişti. 

Bakanlıkların birleştirilmesi ve kamu yönetiminde öngörülen deği
şikli~ler, hükümet kurulur kurulmaz daha güvenoyu almadan gerçekleş
tirildi. 430 sayfalı 17 kanun hükmünde kararname ile daha iyi hizmet gö
türülmesini sağlamak üzere bazı bakanlıklar birleştirildi. Mesela köylüye 
hizmet götüren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köyişleri Bakanlığı tek bir 
bakanlık haline getirildi. 

Devlet Bakanlarından Sudi Türel mesken, Kazım Oksay bürokrasi, 
İsmail Özdağlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması, Kurtcebe 
Alptemoçin işsizlik meselelerinin koordinasyonu ile görevlendirildiler. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasi, ik
tisadi ve sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbir
leriyle ahenkli, dengeli yürütülmesine bağlı . 

. Huzur ve güvenin sağlanması için seçim beyannamesizde vaadetti· 
ğimiz gibi başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kalkın
mada öncelikli bölgelerin geliştirilmesi ve böylece bölgelerarası gelişmiş
lik farkların azaltılması için gerekli tedbirleri aldık. Bu bölgelerde ya
tırımları teşvik edecek ve işsizliği azaltacak vergi düzenlemeleri yürür
lüğe koyduk. 

İşsizlik meselesinin çözümü ile ilgili politika ve tedbirlere öncelik 
vermekteyiz. 

Ortadireğin güçlendirilmesi ve milli gelirden daha fazla pay alması 
için geniş ve çeşitli tedbirler aldık. 
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Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sürekli ve etkili bir 
şekilde mücadele edilmektedir. 

Hükümetimizin görevi devralmasından bu yana huzur ve güven or
tamı iyileşerek sürmektedir. Bu durumun bir göstergesi olarak memnu
niyetle belirtebilirim ki, üç aylık iktidarımız süresinde, bir önceki üç 
aya göre polis bölgesindeki ideolojik nitelikli olaylarda yüzde 49, jandar
ma bölgesindeki ideolojik nitelikli olaylarda ise yüzde 66'lık bir azalma 
meydana gelmiştir. Yine aynı dönemde, polis bölgesindeki adi suçlar 
yüzde 26, jandarma bölgesindeki adi suçlar ise yüzde 44 oranında azal
mıştır. 

Çiftçi, esnaf, memur, işçi ve emeklilerden meydana gelen ortadireğin 
güçlendirilmesi amacıyla da önemli adımlar attık. Biz ortadireğin güçlen
dirilmesi için uygulanacak esaslan üç grupta topladık. Bunlardan birin
dişi enflasyonun aşağıya çekilmesidir. İnanıyoruz ki, ortadireğin bütün 
meselelerinin altında, hızlanan enflasyon yatmaktadır. 

1983 yılında alınması gereken kararlar, zamanında alınmadığı yahut 
hiç alınmadığı için hükümete gelir gelmez ekonomik hayatı dengeye geti
recek, bütçe açığını daraltacak bazı zamları yapmak zorunda kaldık. Bir 
malı maliyetinin de altında halka sunabilmenin bazı şartlan vardır. Bu 
şartlara bakılmadan, devletin bütçesinden para vererek o malı zararına 
satarsanız, burada kaybeden yalnız ve yalnız millet olacaktır. Çünkü o 
malı, maliyetinden aşağıya satabilmek için, devfot ancak para 1Jasarak bu 
zararı karşılayabilecektir. Ekonominin ihtiyacından fazla para basılma
sı da enflasyonu hızlandırıcı tesir yapar. Öyleyse sübvansiyon dediğimiz 
para yardımını hesaplı yapmak lazımdır. Bu konulara titizlikle dikkat 
edilmektedir. 

Hükümetimiz bugüne kadar hiçbir kurtarma operasyonuna izin ver
memiştir. Şirketlerin mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve banka kredi
sine fazla ihtiyaç duymamaları için özkaynaklannın artması zaruridir. 
Bunu temin için iştirak hisseleri ve gayrimenkullerini satarak elde ettik
leri kazançlarını sermayelerine ekleme şartıyla bu kazançlarının 1984 için 
tamamiyle, 1985 yılında ise yüzde 80'inin vergi dışı bırakılması da getir
diğimiz önemli bir yeniliktir. 

Türk sanayini dış rekabete açmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Sanayimiz dünya ile rekabet eder hale gelmezse, Türkiye hiçbir zaman 
güçlü bir ülke olamaz. 29 Aralık günü açıkladığımız değişikliklerle se
çim öncesi vaadettiğimiz hususların çoğunu yerine getirdik. Hükümeti
miz ilk safhada kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırmıştır. 2000 sayfayı 
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bulan 4 ciltlik kambiyo mevzuatı basitleştirilmiş ve 15 sayfaya indiril
miştir. Bu açıklık Türkiye'ye daha fazla döviz çekecektir. 

Türkiye'de yıllardır, yabancı sigara, viski, parfümeri gibi lüks tüke
tim maddelerinin kaçakçılığı vardır. Bu kaçakçılığı durdurmak mümkün 
olmanıaktaydi, Hükümet olarak gurur duyduğumuz önemli icraatlardan 
biri de kaçak olarak gelen bu malların ithalatını meşrulaştırmak olmuş
tur. Türkiye'den yıllardır gizli olarak bu maksatla yapılan döviz ödeme
leri şimdi hesaplarda görüneceği için devlet bu ithalattan Gümrük Ver
gısi ve fon alacaktır. Bu uygulama devletin vergi gelirini artırırken, fon
ların birikeceği «Toplu Konut Fonu» vasıtasıyla yurdumuzun önemli 
meselerinden biri olan 'mesken darlığına çözüm bulunacaktır. 

İşçilerimize ve memurlarımıza vergi iadesi sağlanmıştır. Bu uygu
lamayla memurlara 1984 yılı içinde yüzde 25 ücret artışı sağlanmıştır. Çı
kardığımız kanunla işçilerimize de vergi iadesi sağlanmıştır. Memurlar
da o1duğu gibi yüzde 6 vergi indirimi durumlarını rahatlatacak bir uy
gulamadır. 1984 yılında uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulu işçi

lerim_ize yüzde 25 + 2 bin lira oranında bir zam tesbit etmiştir. Aynca iş
çilerimizin SSK hastanelerinde kırtasiyecilikten kurtarılma çalışmaları 
bti.yÜk ölçüde tamamlanmış olup, SSK hastanesi olmayan yerlerde dev
let hastanelerinden, aynı haklarla faydalanmaları imkanı getirilmiştir. 

SSK' dan aylık talebinde bulunan sigortalılara diğer sosyal güven
lik kuruluşlarına tabi hizmetlerini gösteren belgeleri kuruma vermeleri 
halinde, en geç 7 gün içinde avans niteliğinde olmak üzere asgari emekli 
aylığı bağlanması uygulanmasma geçilmiştir. Esnaf ve sanatkarlara veri
len kredi miktarları arttırılmıştır. Çiftçilerimize T.C. Ziraat Bankası'nın 
açacağı kredilerin toplamını ise 600 milyar liradan 860 milyar çıkartıl
mıştır. 

Bunların dışında esnaf ve sanatkarlarımız için defter tutma hadle
rini üç misli yükselttik. Küçük çiftçi muaflığı sınırını üç misli yükselterek 
500 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarttık. Götürü gider usulüne 
göre zirai gelir vergisine tabi olma sının da yine 3 misli yükseltilerek 
4 milyon liradan 12 milyon liraya çıkartılmıştır. 

Üreticilerimize olan borçlarımızı 20 Ocak 1984 tarihine kadar öde
miştik. Pancar borçlarımızı ise 15 Mayıs'a kadar ödemiş olacağız. Pan
car bedellerinin yüzde 25'ini bu ay vereceğiz. Geriye kalan yüzde 75'lik 
miktarın yansı için 15 Nisan 1984, diğer yansı için de 15 Mayıs 1984 va
deli olmak üzere pancar üreticilerine iki ayn devlet senedi veriyoruz. 
Böylece pancar bedellerini de tasfiye etmiş oluyoruz. 
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Bu arada memurların MEYAK kesintilerinin anaparalarının öden
mesi de başlamıştır. Memurların bu birikmiş paralarının faizi de 19 Ha
zıran'dan itibaren ödenmiş olacaktır. Böylece hükümetimiz bu konuyu da 
halletmiş bulunmaktadır. 

Ortadireğin güçlendirilmesi amacıyla mevduat gelirleri 19 Aralık 

1983 tarihinden itibaren tasarruf sahiplerine reel gelir sağlayacak şekilde 
arttırılmıştır. Bu sayede tasarruf teşvik edilmiştir. İşsizlik meselesinin 
çözümlenmesi için iç tasarrufların teşviki, dış tasarrufların teşviki için, 
gerekli kanunlar çıkarılmıştır. Mesken meselesinin halli için hazırladı
ğımız kanunla, Toplu Konut Fonu'na aktarılacak paranın kaynağı bulun
muştur. Kalkınmada öncelikli bölgeler için teşvik tedbirlerini öngören 
kanunlar çıkarılmıştır. 

372 



GÜNAYDIN GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

21Mart1984 

Soru: - Seçim gezilerinden edindiğiniz izlenimi kısaca özetler mi
siniz? 

Cevap: - Şunu söyleyelim eğer vatandaş beni yanıltmıyorsa bu işi 
bitti. Biz açık farkla bu seçimi de alırız. Bunun için ihtiyatlı konuşuyorum. 
Vatandaş Bölükbaşı'nın dediği gibi meydana koşar ama dane vermez. 
Ya oy vermez. Geçmişte bunun çok örneklerini gördük. 

Ancak yine de bu kadar yanılacağımı sanmam. Ben kürsüden bakınca 
kim bana oy verecek. K!im vermeyecek. Kimin kafasında soru işareti var. 
Anhyorum. 

· ·Soru: - Partinizin ve sizin gecekonduların yasallaştırılması işinden 
çok mutlu olduğunuz görünüyor. 

Cevap: - Tapu işi tabiiki çok yararlı oldu. Ancak bu alacağımız 
oyu en çok üç veya · dört puan olumlu yönde etkiler. Önemli olan vatanda-

şın bize duyduğu güvendir. 

Tapu meselesi yıllardır kimsenin yapamadığı bir işti. Biz hemen 
çözdük. Büroksasiye rağmen çözdük. Bürokrasi yetkinin kendisinden git
mesine karşı çıkıyor. Birine yetki verdiniz mi, bir daha o yetkiyi bırak
mak istemiyor Bu da ileride rüşvete yol açıyor. 

Soru: - Vatandaş bize güven duyuyor, dediniz. Bunu biraz daha 

açar mısınız? 

Cevap: - Bugüne kadar ihbarcı durumuna düşmemek için bu ko

nuya değindim. 

Yeni kurulmuş Anavatan Partisi'nin geniş bir taban tara-
ı, ~ 

fından desteklenmekte. Artık yeni bir oy tabanı oluşmuştur. Gittiğim 
yerlerde gördüğüm kalabalıklar sanki kullandıkları oylara sahip çıkar 

gibi bir havada. 
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ÖDEMİŞ VE BAYINDIR'DA HALKA HİTABEN YAPILAN 
KONUŞMALAR 

21Mart1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Türkiye'nin hem Batı hem de İslam alemindeki itibarı artmıştır. 
Yurt dışından ilk defa kayıtsız şartsız kredi alabilir hale geldik. Bu 
sadece batı için değil, İslam alemi için de böyle. İslam aleminde, 
lider olarak bakıyorlar. Ortadoğu'nun en büyük devleti olarak bakıyorlar. 
Türkiye'nin itibarı, sadece kredi bakımından değil, siyasi açıdan da arttı. 
Bugün dünyada, İran - Irak savaşına çözüm bulabilirse Türkiye bulabilir 
deniliyor. Türkiye, önümüzdeki 10 yıl içinde, dünyanın sayılı ülkelerinden 
biri haline gelecek. Çünkü çiftçimiz, köylümüz, esnafımız, işçimiz, halkı
mız çalışkan. 

Aylık iktidarız. Buna 'bakmadan 3 aylık iktidar olduğumuzu göz- -
önünde tutmadan yükleniyorlar, 3 ayda, 5 yıllık · çalışma istiyorlar. Biz 
hızla çalışıyoruz. Arkamızdan yetişemiyorlar, yetişemeyecekler. 3 · ayda, 
parlamentodan 22 kanun geçirdik. Hatta 2,5 ayda bu kanunları çıkardık. 
Son 10 yıla bir bakın hangi parlamento bu kadar kanun çıkarabilmiştir. 
Kanun çıkarmayı bırakın, bu kadar zamanda kendi başkanlarını bile se
çememişlerdir. 6 Kasım'da size tavsiyede bulunduğum gibi, yine tavsiye
de bulunuyorum, iş bilenleri, iş bitirenleri iş başına getirin. Bizim gibi 
hızlı çalışacakları iş başına getirin. Türkiye'nin halledilmeyecek mesele-
si yoktur. Muhalefet bizi taşlasın, aldırmıyoruz, meyve veren ağacı taş
larlar. Beşi birarada bir Anavatan yapmaz. Ne diyelim, Allah ~slah etsin. 
Eğri yolu bıraksınlar, ana yola gelsinler. 
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İZMİR'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

21Mart1984 

Değerli Vatandaşlarım, 

Anavatan geldi, gecekonduya hayat geldi. Bu şehrin belediye baş
kanları, burada belediye başkanlığı yapanlar, bu şehrin konutlarının 
yüzde 60'ının tapuları olmadığını bilmiyorlar mıydı? Konut sorunun çö
zümünde kaynak konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Sosyal adalet dediler durdular. En büyük sosyal adaletsizlik, bir işi 
çalışırken, onun yanında birisinin çalışmadan apartmanlar dikmesidir. 
60 milyar fona ayrılmıştır, arttırılmasına çalışılmaktadır. Konut mesele
sinin çözümü için yapılacak çalışmalar istihdama da faydalı olacaktır. Bu 
işin, .camı var, penceresi var, çivisi var, onun için de konut meselesine 
önem verdik . 

. . . Bu konunun iş sahaları yaratacağını da gözönünde tuttuk. 

Biz bu memlekette yeni iş sahaları açacak yegane iktidarız. Halen 
işsizlik sorununa çözüm amacıyla, 3 ayda yapılan çalışmalar sürdürülü
yor .. 

Bunlardan birincisi devletin yatırım yapmasıdır. Ama parayı topra
ga gömmek değil, çarçur etmek değil. Çok yatırım ve akıllıca yatırım. 
Toprağa gömmeyeceğiz parayı, çarçur etmeyeceğiz. Misal olarak, İstan
bul - İzmit ekspres yolu 15 senedir bitirilememiş par~ toprağa gömülmüş, 
biz bunu bir yılda bitireceğiz. İkincisi milletimizin imkanlarının en iyi 
seviyede kullanılması. 

Programımızda, memleketin imkanlarının en iyi şekilde kullanıla
cağını söyledik. Biz tecrübe etmiyor, uyguluyoruz. Bu memleketin imkan
larının arasında, köprünün, barajların gelirlerinin satılması var. 

Üçüncüsü de, dışarıdan imkan gelmesi. Dışarıdan, batıdan, İslam 
aleminden Türkiye'ye para gelecektir, para kime verilir? kime gelir? İti
barı kredisi olana. Türkiye'nin itibarı artıyor. Dışarıdan para gelsin de
dikçe bizim arkadaşlarımız kapitülasyon diyorlar. Ne yapalım, 40 sene 
evvelinde kalmışlar. Dışarıda 2 milyona yakın yurttaşımız çalışmıyor mu? 
Onların orada çalışması neden? Buna kızmıyorlar da, onların burada fab-

rika yapmasına mı kızıyorsunuz? 

375 



Burada belirteyim ki ülkede huzur ve güven ortamının bozulmasına 
kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz bu memlekette anarşinin tekrar geri gel
mesine müsaade etmeyiz. Huzur ve güven ortamının bozulmasına asla 
müsaade etmeyiz. 3 aydır iktidardayız, anarşiden yakalananlar 3 ay önce
sine göre yüzde 50 azaldı. Zabıta vakalarında da yüzde 50 azalma oldu. 

Anavatan orta direğin ta kendisidir. Biz orta direği güçlendirmek 
için elimizden geleni yapacağız. Esnafa, kendi işyerine sahip olması için 
siteler muhakkak kurulacaktır. Çiftçiye, çok zor ekonomi devralmamıza 
rağmen ekonomilerinin düzelmesi için herşey yapılacaktır. Bizden evvel 
200 milyara yakın para basılmış olmasına rağmen ekonomiyi düzeltmeye 
çalışıyoruz. Çiftçiye ve Türkiye'ye bolluk ve bereket gelecektir. Hızlı ça
lışıyoruz. Hızlı çalışmaya devam edeceğiz. Arkamızdan yetişemeyecekler. 

Türkiye'nin itibarı yukarıya doğru çıkmakta, bütün dünya Türki
ye'yi izlemektedir. 

Türkiye Ortadoğu'nun en güçlü ülkesidir, 10 yılda dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri olacaktır. 
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FATİH'TE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

21Mart1984 

Kıymetli Vatandaşlarım, 

Partimiz hiç bir şekilde eskiye dayanmadan, sadece halkın desteğiy
le kurulmuştur. Millet tarafından iktidara getirilmiştir. Muhalefet ve par
lemento dışı partHer, seçim endişesiyle akıllarına gelen herşeyi söylemek
tedirler. Biz işleri bilen bir iktidarız. Çok acele ettiğimizi söylüyorlar. 
Doğrudur. Acelemiz var. Hızlı çalışmamız gerekiyor. Ancak usta olanlar 
hızlı çalışır. Dünyanın gözü Türkiye'nin üstünde. Türkiye Ortadoğu'nun 
en güçlü ülkesi durumuna gelmiştir. İran - Irak olayında dünyanın büyük 
süper güçleri dahi, ilerde, aracı olarak Türkiye'yi görmektedirler. 

Türkiye 10 yıl sonra güçlü, modern ve kuvvetli bir hale gelecek ve 
dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alacaktır. Yeter ki akıllı, işbilir, be
cerikli insanlar işbaşında olsun. Şunu gördüm ki, bu millet eski kavga 
gün1erine dönmek istemiyor. İleride güçlü, istikbali olan bir Türkiye var. 
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HAKSIZ KAZANÇLARIN VE KAÇAKÇILIGIN ORTADAN 
KALDIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK TRT'YE 

VERİLEN BEYANAT 

21Mart1984 

Biz ithalat - ihracat ve kambiyo rejimini sadeleştirerek haksız ka
zançları · ve kaçakçılığı ortadan kaldırdık. Eskiden sadece kaçakçının ve 
karaborsacının istifade ettiği durumları ortadan kaldırdık. Kaçak yapılan 
ithalatı meşru kanallardan geçirerek devlete yeni gelir kaynaklan sağla
dık. Kaçakçıların sebep olduğu rüşveti büyük ölçüde azalttık. Bundan 
hem millet hem devlet istifade etmiştir. Biz seyahat etme özgürlüğünü 

tekrardan milletimize kazandırdık. 

Gayemiz Türkiye'yi modern ve ileri ülkelerin seviyesine çıkarmaktır. 
Bizim için «millet devlet içih değil devlet millet için» düşüncesi vardır. 
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.TAPU SORUNU İLE İLGİLİ OLARAK TRT'YE 
VERİLEN BEYANAT 

22 Mart 1984 

Türkiye' de yıllardır kimsenin halledemediği tapu meselesini Ana
va tan iktidarı halletti. 

Gecekondu meselesini ve ruhsatsız ve tapusuz ev meselesini kökün
den çözm~e azmetmiştik. Bunun için gelir gelmez İmar Affı Kanununu 
çok sade bir şekilde çıkardık. Bu sadelik sayesinde vatandaş bürokrasi
nin çarkları arasında ezilmeden tapusunu ve ruhsatını alabilecektir. 

Bunu vatandaşlarımıza bilhassa müjdelemek isteriz. İmar Affından 
elde ettiğimiz kaynağı da yine gecekondu bölgelerimizin yol, su, elektrik 
ve ka.nalizasyon dertlerini çözmek için bilhassa kullanacağız. 
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DARICA VE GEBZE'DE HALKA HİTABEN YAPILAN 
KONUŞMA 

22 Mart 1984 

Sevgili Vatandaşlarun, 

Biz herkesi seviyoruz, bizim işimiz düşmanlık değil, sevgi. Ülkemiz 
ancak sevgi ile büyüyebilecektir. Bu memleketin insanına iyi bir gelecek 
hazırlamak belli başlı amacımız. Şimdi, belediyeleri de biz·e verin, göre
ceksiniz Türkiye ancak ANAP iktidarında 10 yılda dünyanın sayılı ülke
leri arasına girecektir. 

Gecekondu edebiyatı artık bitmiştir. İş başlamıştır. İşte geldik, ta
pularınızı vereceğiz. Bunun kandırmaca olduğunu söyleyenler Meclisten 
çıkan yasaları okusunlar. Onlar yapamadılar. Ancak edebiyatını yaparlar. 
Sosyal adaletten ııe anlarlar?, ancak onlar salonlarda bilirler bunu. 

Bakın şu çocuklara, hiçbir memlekette bu kadar çocuk var mı? Bü
yüyecekler, yarın iş isteyecekler. Eğer bu çocuklara . iş imkanı yaratamaz
sak halimiz harap. 

Asgari ücreti artırma isteği Türk-İş'den değil bizden geldi. İşçinin 
sorunlarını bizim kadar bilen varsa karşımıza çıksın. İşçilerin hakkını 
kimseye yedirmeyeceğiz. 
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İSTANBULDA BEYKOZ'DA YAPILAN KONUŞMA 

23 Mart 1984 

Değerli Vatandaşlarım, 

Gazetelerden görüyorsunuz. İçerdekiler, dışardakiler, yabancılar 
herkes seçimlerimizi merak ediyor. Memleketi eski anarşi dönemine dön
dürmek isteyenler var. Ama buna imkan bulamayacaklar. Çünkü Anava
tan Partisi var. Hepsi Anavatan'da perişan olacaklar. 

Eskiye dönmek isteyenler için kanunları zorlamak istemedik «Va
tandaşlar bu işi tasfiye etsinler» dedik. 26 Mart sabahı pırıl pırıl bir Tür
kiye ve 6 Kasım' daki kararın perçinleştiğini göreceğiz. 

Yuvarlak masa toplantısına 200 kadar yabancı sanayici ve banker 
katıldı. Eskiden geliyorlar mıydı? Herkes Türkiye'yi öğrenmek istiyor, 
«Nasıl yatırım yaparız, paramızı nasıl getiririz» diye. Türkiye Ortadoğu'
nun en güçlü ülkesi oldu. Birlik ve beraJberlikte de 1 O yılda dünyanın sa
yılı ulkeleri arasına' muhakkak girecek. 

Muhalefet, «iktidar baskı yapıyor» diye iddia ediyor. Daha üç aylık 
ikticl.arız. Valilerin bir çoğu eski yönetimden kalma. Belediyeler de bizden 
değil. Üstelik sıkıyönetim de var. Biz ne yapmışız? Ne yapabiliriz ki? 
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ÜLKEMİZİN DIŞ İTİBARININ HIZLA ARTMASI İLE İLGİLİ 
OLARAK TRT'YE VERİLEN BEYANAT 

23 Mart 1984 

Eskiden Türkiye'ye kapılarını bile açmayan kuruluşlar, şimdi arka
nuzdan gelerek kredi vermek için gayret göstermektedirler. 

Uyguladığımız ekonomik programın ne kadar başarılı olduğu dışar
da yükselen kredi itibarımızdan bellidir. Eskiden Türkiye'ye kapılarını 
açmayan bankalar şimdi peşimizden koşmaktadırlar. 

Türkiye aynı yolda yürümeye devam ettiği sürece hem dışarda iti
barı artacak, hem de içerde dar ve orta gelirlinin geçim derdi ortadan kal
kacak, refah yaygınlaşacaktır. Dışarda yükselen itibarımızın tek nedeni 
Türkiye'nin düzelen ekonomik durumudur. Bu düzelmeyi de uygulamaya 
koyduğumuz ekonomik program sağlamıştır. 
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GÜNEŞ GAZETESİ İLE YAPILAN SÖYLEŞİ 

23 Mart 1984 

Soru: - Türkiye'nin dış politikası yalnızca Ege ve Kıbrıs'tan müte
şekkil değildir» demekle neyi kasdet miştiniz? Bu Türkiye'nin Ege ve 
Kıbrıs'la ilgili yeni bir politika belirleyeceğinin bir işareti miydi? Bu so
runu çözmek için bazı küçük tavizler verilebilir mi? Papandreu'ya uzat
tığımız dostluk elinin Atina tarafından kabulü için yeni bir girişimde bu

lunacak mısınız? 

Cevap: - Türkiye'nin dış politikası sadece Ege, Kıbrıs ve Yuna
nistan meselesi değildir. Yani ağırlığı bu değildir. Ama şimdiye kadar dış 
po~itikamı.iın ağırlığı bu olmuş. Türkiye büyük bir ülke, ona göre dış po
litikası da çok yönlü olması lazım, onu düşündük. Ancak bunu Kıbrıs'taki 
vatandaşlarımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımı
zın haklarından veya Ege'deki eşas haklarımızdan taviz vereceğimiz, pren
siplerimizden vazgeçeceğimiz manasına da söylemiyorum. İki taraf için 
de makul bir · anlaşmaya her zaman hazırız, ama dediğim gibi bu anlaş-

' . . 
maların bugünkü şartla~ altında yapılabileceğini zannetmiyorum. Yani 
şartlar buna müsait değil. Hatta o yüzden Yunan~st~n He aramızdaki iliş
kileri daha gerginleştirmemek için bu anlaşamadığımız konuların üzerine 
gıtmeyelim, başka konularda ilişkilerimizi geliştirelim, diğerlerini de bir 
süre buzdolabında tutalım ·dedik. Belki oralarda. gelişme olursa, diğer
lerinde de bir gelişme olur diye düşündük. Üzerine eğileceğimiz· ilişkiler,· 

ticari konulardır, turistlıerin karşılıklı ziyaretleridir. Bunları daha ser
best hale getirelim dedik. Denktaş · eı1 son olarak BM' de yaptığı temas 
hakkında şu 'anda bende bilgi yok. Kendisinin bir önerisi vardı, daha evvel. 
Maraş'ın bir ufak bölümü ile ilgili olarak. Bunun dışında Denktaş'a ne gi-· 
bi bir teklif g~ldiğini bilmiyorum. Bu meselenin de tavizler verilerek çö
çüleceği kanaatinde değilim. Şunu daima gördük, bir şey verdiniz mi ar

kasından bir şeyler daha istiyorlar. 
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Soru : - Türkiye son zamanlarda Amerika'ya fazla yanaşmakla suç
ianıyor. Ayrıca siz de, muhalifleriniz tarafından Amerika'nın isteklerini 
yapacak bir kişi olarak eleştiriliyorsunuz. ABD, size güvenerek Türki
ye' den NATO yükümlülükleri dışında, ekonomik, siyasi veya askeri aşırı 
taleplerde bulundu mu? 

Cevap: - Genelde bu iddia zannediyorum, daha çok Türkiye' de as
keri yönetim olduğu sırada yapılmıştı. Avrupa ile ilişkilerimiz askeri yö
netim zamanında bir donma noktasına gelmişti. Zannediyorum, Amerika 
daha çok anlayış gösterdiği için o devrede, bu nevi iddialar bu yüzdendir. 
Reagan'ın bana göreve başlamam nedeniyle gönderdiği mesajı da Türki
ye'nin demokrasiye dönüşü bakımından önemli bir destek mesajı olarak 
anlamak lazımdır. Tabiatıyla şu da var ki, Amerika, Türkiye'nin bir müt
tefiki olarak daha sağlam olmasını arzu eder diye düşünüyoruz. Amerika 
bize şu anda üzerinde konuşulacak veya reddedeceğimiz bir talepte bu
lunmuş değil. ileride ne olur onu şu anda kestirmek mümkün değil. 

Soru: - Sovyetler Birliği, Türkiye ile ilişkilerinin gelişememesin

den şikayetçi. Bunun nedenlerini açıklar mısınız? Ayrıca, siz Sovyetlere 
karşı geleneksel ve kişileşmiş politika dışında bir yol izleyecek misi
niz? Kuzey komşumuzla, ilişkiler nereye kadar ilerleyebilir? 

Cevap: - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, ekonomi de dahil, 
ilişkilerin fazla gelişmemesinde hem sistemlerin far~lı olmasının, hem de 
bizim ayrı ayrı paktlarda olmamızın rolü var. Ben şahsen Doğu Bloku ile 
daha fazla iktisadi - ticari ilişkiler kurulabileceği kanaatindeyim. ÇÜnkü, 
bu blokta 300 milyonun üzerinde nüfus var. Biz oraya çok şey satabiliriz. 
Yani, 1- 1.5 milyar doların lafı bile olmaz. Alabileceğimiz mallar da var. 
Tabii sistemi oturtamamışız. Yani yanlış sistemlerden başlamışız. Onun 
için bir yeni sistem tecrübe ediyoruz. Sabırla, kararlılıkla bu sistemi yü
rütürsek, netice alacağımız kanaatindeyim. Sovyetler Birliği de konuyu 
anladı. Biz iki memleket için de işleyebilecek bir sistem getirdiğimiz ka
naatindeyim. 

Soru : - ABD ve Alman askeri yardımları yoluyla Türk ordusunun 
modernizasyonu zaman alacağa benziyor. Daha süratli bir modernleştir
meyi sağlamak için ne gibi seçenekler geliştireceksiniz? 

Cevap: - «Ordunun bugünkü şartlarda modernizasyonu kolay de
ğildir. Bu çok masraflı bir iş. Çünkü teknik her gün değişiyor. Onun için 
ordunun sayısını küçültmek, kendi gücümüzle yapalım demek de çözüm 
değildir. Bizim gibi milli geliri henüz düşük olan ülkelerin bu kadar ağır 
masraf yapmaları kolay değildir. Bir pakt içindeyiz ve o paktta da önemli 
bir rol oynuyoruz. Benim kanaatim, dostlarımızın, yani aynı pakttaki 
üyelerin, iddia ediyorum, bu konularda daha fazla yardımcı olmaları la
zım. 
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Soru: - Sizce ABD, Türkiye'nin Ortadoğu'da rahat bir politika 
uygulamasına engel bir faktör müdür? Veya Türkiye'nin NATO üyesi ol
ması, Ortadoğu' da etkin bir rol oynamasını olumsuz yönde etkilemekte 
midir? İsrail ile ilişkilerin tamamen kesilmesi günün birinde gerekebi

lir mi? 

Cevap: - Türkiye'nin NATO üyesi olmasının belki Ortadoğu'da ba
zı ülkeler üzerinde, tam menfi demeyeceğim ama, hafif bir çekingenlik 
yarattığı söylenebilir. Ama, Türkiye'yi genellikle, Arap alemini ben çok 
iyi biliyorum, hakikaten önemli görüyorlar. NATO üyesi olmamıza rağ
men, Türkiye ile olan ilişkilerini onlar da bozmak istemiyorlar. İsrail ile 
en aşağı seviyede bir ilişkimiz var. Bu konuda bize fazla ısrar etmiyor 
Araplar. İsrail ile olan bu ilişki aslında belki çok zararlı bir hadise de
ğil. Kessek ne olacak, kesmesek ne olacak? Bazıları bir pencerenin hafif 
aralık olmasında fayda mülahaza etmek lazımdır derler. Tabii İsrail'e bü
yük destek olan ABD'dir. İsrail lobisinin oradaki ağırlığı da herkes tara

tından bilinir. 

·Soru: - Sizi eleştirenler, dış politikayı da ekonomi ağırlıklı olarak 
yönlendirdiğinizi iddia ediyorlar. Sizce, uluslarası ilişkilerde ekonomik 

kararlarla, siyasi tercihler arasındaki etkileşim nasıl olmaktadır? 

. Cevap: - Ekonomisi dışarıya el açmayı icabettiren bir ülkenin si
yasi ağırlığı da olamayacağına inanıyoruz. Ekonomisi kuvvetlenen ülke, 
siyasi ağırlığa sahip olur. Bir ülkenin dış siyasetinde benim kanaatim, 
ekonomi yüzde 80 ağırlıktadır. Bütün ülkelerin, sefirleri, b~kanları, baş
bakanları bugün artık mal satmak için uğraşıyorlar. Ve siyasi ağırlığı da 
buna göre ayarlıyorlar. Çoğunu gördüm, şu malı alın, şu işinizi kolaylaş
tıralım diyenler var. Onun için bu konularda gerçekçi olma mecburiyeti 
var. Siyaseti salonlarda güzel laf etmek şeklinde anlamıyorum ben. Hepsi, 
karşılıklı menfaate dayanır. Tabii bu menfaatin içinde de tic~ri hususlar 
bnem kazanıyor. 

Soru: - Mahalli seçimler, Avrupa'daki siyasi karar mekanizmala
rını ne yönde etkileyecektir? Bu seçimlerin Türkiye ile Batı ülkeleri ara
sındaki ilişkilere nasıl bir katkısı olacaktır? 

Cevap:. - Mahalli seçimler konusuna önem verildiği muhakkak, 
Bunu içerde ve dışarda bir nevi genel seçim havasına getirdiler. Ben de 
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onun için diyorum ki, hem içerde, hem dışarda bu seçimlerin sonucundan 
çok perişan olacak gruplar vardır. Kanaatim budur. Onlar bir kere daha 
hayal kırıklığına uğrayacaklar. Millet onlara dersini verecektir. 6 Ka
sım'da verdiği gibi, bir daha verecek. Ama bunlar uslanmazlar, onu da 
söyleyeyim. Başka sebep bulurlar. Hemen ertesi gün kaleme sarılırlar, ni
ye seçimi kaybettik, sebebi şudur, budur, Özal şunu yaptı da, bunu yap
tı da ondan kaybettik demeye başlarlar. Ama, biz bunlara alıştık. Aldırmı
yoruz. Kanaatimce, seçimden sonra Avrupa Konseyi ile ilişkimiz daha 
normale dönecektir. AET ile de ilişkilerimiz daha bir düzene girecektir. 
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İSKENDERUN'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

24 Mart 1984 

Sevgili İskenderunlular, 

İskenderun'a yıllar evvel 1953'de geldim, ilk geldiğimde deniz ke
narında yol vardı ama deniz şuralardaydı. Buralar dolmuş sonradan. O 
vakit ufacık bir ilçeydi. şimdi büyük bir ilçe olmuş, neden bakın söy
liyeyim. Şurada bir liman var. Öyle mi? Ondan sonra yol var, demiryolu 
var içeriye bağlıyor, karayolları yapıldı ve özellikle son senelerde yani 
Türkiyemizin dış ticaretini geliştirdiğimiz yıllarda, Arap ülkeleriyle dost
luğumuzu artırdığımız yıllarda gerek Antakya'da, gerekse İskenderun'da 
başta sebze olmak üzere çok mal ihraç edilmeye başlandı. Ondan sonra 
Irak, İran harbinden dolayı burasının önemi artarak hem İskenderun'a 
hem Mersin'e büyük çapta transit ticaret sağladı. Bu yüzden burada on
binlerce insan bundan ekmek parası kazanıyor, öyle 4eğil mi? Kamyon
lar gidip geliyor. Aynca, TIR filosunu da geliştirdik. Şimdi Türkiyemi.ziİı 
TIR filosu var. Hani bir zamanlar Bulgarların büyük TIR filosu var der
di, bizim ki onlardan daha büyük şimdi. Onların 7 bin 500 kadar TIR'lan 
var. Türkiye' deki büyük TIR sayısı ise 12 - 13 bini geçti. 

Demek ki, akıllıca iş yapılırsa, memleket gelişiyor, büyüyor ve in
sanlar da yeni iş sahaları buluyorlar. Serbest bölgeyi de onun için isti
yorsunuz zannediyorum. 

Serbest bölge konusu ·hükümet kararıdır. Belediyeler karar veremez. 
Şimdi bu işe de çok talipli var ama haberiniz olsun bütün Türkiye'nin sa
hilleri var. Biz İskenderun'u gayet iyi düşünyoruz. Merak etmeyiniz, ba
kalım siz kendinizi gösterin, biz de kendimizi gösterelim. 

İskenderun gelişen bir ilçemiz, daha da büyüyecek daha da güzelle
şevek. Ben biraz evvel gecekondu bölgelerini gezdim. Aslında güzel bölge
ler, villalar olur orada, manzara çok güzel ama yolunu, elektriğini, suyu
nu, 'kanalizasyonunu yapın, görün arsalar nasıl kıymetlenir. 

Yıllar yılı bu memlekette sömürü edebiyatı yapıldı. Gecekondudaki 
vatandaşlarımız orada kalıyor, ondan sonra, yıllardır hala büyük şehirle
rimizde bu edebiyat sürüyor. Geliyorlar, gidiyorlar, biz şunu yapacağız, 
biz bunu yapacağız, hiçbirşey yok. Anavatan'ın iktidara gelişi daha 3 ay 
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olmadı, 2 ayda Türkiye Büyük Millet Meclisinden İmar Affını geçirdi. 
İmar Affı ile bütün gecekondulara inşallah tapularını en kısa zamanda ve
receğiz, ruhsatsız yapılara da ruhsatlarım vereceğiz, ve bundan sonra da 
bu işi öyle düzenleyeceğiz ki şehirlerimiz daha pırıl pırıl olsun, lüzumsuz 
masraf yapmayalım, Belediye ile hükümet el ele verdiğinde bütün mese
leler düzelir. 

Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrılık gözetmiyoruz. Evet hiçbir 
ayrılığı gözetmiyoruz. Hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye' de yaşayan, 
Türk nüfus cüzdanını taşıyan herkes bizim vatandaşımızdır. 

Türkiyemizi geriye götürmek isteyen]er, bu sefer karşılarında Ana
vatan'ı buldular. Biz geriye bakmıyoruz. İlerde muhteşem bir Türkiye var. 
Çocuklarımızın, gençlerimizin, istikbali olan büyük Türkiye var. Bütün 
hayaller de bu. İnşallah sizlerin desteği ile, Allahın yardımıyla Türkiye'yi 
dünyanın en müreffeh ülkeleri arasına sokarız. Bakınız Anavatan'ın ikti
dara geldiğinden bu tarafa memleketimiz siyasi ve iktisadi itibarı nasıl 
yükseklere doğru gidiyor. Türkiye'ye, Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi diyor
lar. Ortadoğu'da herkes birbirine girmiş, ümitle Türkiye'ye bakıyorlar. 

Acaba şu meseleyi Türkiye çözer mi? İran - Irak arasındaki meseleyi çö
zermi, Lübnan'a yardımcı olabilir mi? Türkiye bu kadar önem kazanmaya 
başlamıştır. 

Ben dün İstanbul' da büyük bir toplantıya katıldım. Basına kapalı bir 
toplantıydı. Dünyanın tanınmış bankacıları, sanayicileri orada idi. 250 
kadar. Bunların memleketlerine gittiğimiz zaman kapılarını açamazdık, 
şimdi hepsi Türkiye'ye geliyorlar, bizimle görüşmek istiyorfar, Türkiye' de 
yatırım yapmak istiyorlar. Neden? Türkiye güvenilir ülke haline geliyor 
da onun için, ve bakınız son on gün içerisinde iki önemli kredi anlaşması 
imzalandı. Londra' da 40 kadar banka, ilk defa Türkiye'ye kayıtsız şart
sız 300 milyon dolar para verdi. 300 milyon dolar az para değil. Yüz mil
yar liradır. Eğer Türkiye müflis bir memleket olsaydı, bu para verilir miy
di? Nitekim 4- 5 sene evvel 'hen çok dışarıya gittim. Para bulmak için 
çok zorluklar çektim. Onu biliyorum. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi 
belledim. Bir anlaşma daha yapıldı, bu anlaşma nedir biliyor musunuz? 
Güney Doğulu yurttaşlarımız için büyük bir proje olan ve Urfa - Haran 
ovaları ile Mardin ovalarının sulanması için Atatürk Baraj'ı projesini ele 
aldık. O baraj inşallah yapıldığı zaman 20 milyon dönüm arazi sulanacak. 
Bu şekilde 20 milyon insana yiyecek maddesi çıkacak. 

Bizim Doğulu ve Güneydoğulu yurttaşlarımız iş aramak için buralara 
geliyorlar, ben oralarda çok bulundum. Kendimde Malatyalıyım. Niye ge
liyorlar biliyor musunuz? Oralarda fazla iş yok. Buralarda daha fazla iş 
var. Memlekette işsizlik var. Bu işsizliği çözecek yegane iktidar Anava-
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tan iktidarıdır. Biz bunu nasıl çözeceğimizi, nasıl yapacağımızı teker te· 
ker yazdık. Çünkü bizim muhaliflerimiz bunların nasıl yapılacağını bilmi
yorlar. Bizim muhaliflerimizin bildiği tek şey yasaktır. Yaptırmam, sat
tırmamdır. Şimdi bakınız bu işsizliği çözmek için programlar yaptık. Bu 
programı uygulayacağız. 

Anavatan ikt1dan kararlı bir iktidardır. Bizim Allahtan baş'ka kim
seden korkumuz yoktur. Şimdi bütün ıbu meseleler birer birer çözülür. 
Bundan hiç şüpheniz olmasın. Nasıl itibarımız yukarıya gidiyorsa, içerde 
de meseleler teker teker çözülmeye başlandı. Anavatan iktidarı meseleleri 
akılcı yoldan çözüyor. 

Bizim insanlarımız, bır daha 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık, anar
şi ,kavga dönemine katiyen dönmeyeceklerdir. Biz bu memlekette ayının 
yapmadan birlik ve beraberliği teslim ediyoruz. Türkiye'yi ileriye götüre
ceğiz. Hani İslam tarihinde Talip Bin Ziyat var, Cebelitarık'ı geçti. On· 
dan sonra da döndü gemileri yaktı. Geriye dönüş yok. İleriye hep ileriye. 
Biz de öyle diyoruz, gemileri yaktık geriye dönüş yoktur. İleriye gidece
ğiz. Çünkü ileride mutlu, müreffaıh ve güçlü bir Türkiye var. Çocuklarımı
zın, gençlerimizin istikbali var. 

6 Kasım'da Anavatan'a verdiğiniz emaneti iyi koruyacağız. İnşallah 
bütün Türkiye, hep beraber siz de perçinleyeceksiniz. Biz bu memlekette, 
belediyeleri daha fyi idare etmek için iyi insanlar bulduk, bunların arka
sındayız ve diyoruz ki 6 Kasım'dan evvel söylediğimiz gibi bu memleketin 
çözümlenemeyecek hiç bir meselesi yoktur. Yeter ki işbilir, iş bitirici, 
akıllı, becerikli insanları iş başına getiriniz. Bizi de siz getirdiniz. 
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LİBYA TARIM BAKANINI KABULDE YAPILAN KONUŞMA 

27 Mart 1984 

Türk- Libya Karma Komisyonunun Libya başkanlığını yeniden Sa
yın Durda'nın yapmasından memnunluk duymaktayım. Vaktiyle beraber 
başlattığımız Türk- Libya ilişkilerinin, gene hükümetimiz devrinde özel
likle daha ileriye gideceğini, gelişeceğini çok kuvvetle ümit ediyorum. 
Türkiye ile Libya arasında iktisadi, ticari ve diğer ilişkiler daha da geli
şecektir. 
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GÜNEŞ GAZETESİNE MAHALLİ SEÇİMLERDEN SONRA 
VERİLEN BEYANAT 

27 Mart 1984 

Soru : - Bu büyük bir başarı. Bu başarı sonucu halktan uzaklaşma 
sözkonusu olabilir mi? 

Cevap: - Başarı bizleri kesinlikle şımartmaz, şımartmayacak. Ben 
hep şu hikayeyi anlatının. 

Bir devirde, bir mağarada inzivaya çekilmiş bir şeyh yaşarmış. Bir 
zaman günü, cıvar şehirden müritleri gelmişler ve şeyhi şehire çağırmış
lar. Şeyh gitmek istemiyor ama, ısrara da dayanamıyor. Atına binip 
şehre doğru yola çıkıyor. Şehire yaklaştığı zaman, büyük kapılar açılı

yor. Halk büyük tezahürat yapıyor şeyhe. Kalabalık giderek fazlalaşıyor 
ve tezaıhürat da artıyor, şeyhin içine giderek bir gurur giriyor, kibir giri
yor. Bu arada ben ne yaptım diye düşünmeye !başlıyor, ve heybesinden 
çıkardığı ekmeği Ramazan günü yemeye başlıyor. Kalabalık bunun üze
rine şaşırıyor ve şeyhin yanından ayrılmaya başlıyor. Bir kısım da şeyhin 
vüzüne tükürüyor Ramazanda oruç yediği için. 

Şeyh geri dönüyor. Bu arada şeyhin müritlerinden birine durumu 
anlatıyorlar, O da, <~Olmaz, bir yanlışınız var, şeyh böyle şey yapmaz, 
Ramazan günü ekmek yemez» diyor. 

Ama kalkıp şeyhin yanına da gitmeden kendini · alamıyor. Şeyhe so
ruyor, O da olayı doğruluyor ve şunları söylüyor: 

«İçime bir gurur, kibir geldi. Cenab-ı Allah kibiri, gururu sevmez 
ve affetmez. Şeytanıda bu yüzden kovmamış mıdır? tçime gurur ve ki
bir düşünce aklımın başına gelmesi için yüzüme tükürülmesi gerektiğini 
düşündüm ve Ramazan günü ekmek yedim. Oruç yemenin cezası 61 gün 
oruç tutmaktır, ama öbürünün cezası affedilmemektedir.» 

Bu hikayedeki gibi, biz kibire ve gurura kapıl:uayacak, şımarmaya
cağız. 
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HÜRRİYET GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN 
CEVAPLAR 

30 Mart 1984 

Soru: - ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yardımın kesintiye uğra
ması ve Kıbrıs konusunda taviz verilmesi koşuluna bağlanması ile ilgili 
olarak düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Kendileri bilirler. O kadar. Mümkün de değil. Kıbrıs'a 
bağlamışlarsa, onu düzenlemişlerse mümkün değil. Onun çalışmayaca
ğını Amerikan Sefirine söyledim. Hayal görüyorlar. 

Soru: - Tahran' da Türk diplomatlarına yöneltilmiş seri Ermeni 
tedhiş hare'ketiyle ilgili olarak bir açıklama yapar mısınız? 

Cevap: - Bu tedhiş Türkiye aleyhine belli bir tarihte başlatılmış 
bir kampanyadır. Bir bakıma Ermeniler de buna alet edilmiştir, diyelim. 
Telakki böyle. Çünkü yıllardır hiçbir şey olmuyor, sonra birdenbire ara
dan 50 - 60 yıl geçtikten sonra başlamasının pek kolay izahı yok. . Buna 
hiç aldırış etmeyen devletler var. Çok ciddi tedbir alanlar var. Mesela 
İranlılar iyi davrandılar. Derhal harekete geçtiler, zannediyo_rum gere
ken önemi ve cezayı verecekler. Ama bu tedhişi bir nevi iç politikalarının 
aleti gibi kullananlar var. Tabii bu böyle devam ederse, Türkiye güçlen
dikçe, biz de dostluklarımızı gözden geçiririz. Bu kadar 'kesindir. Çünkü 
buna müsamaha etmek demek, terör ve anarşiyi desteklemek demektir. 
Bu gibi ülkelerle aslında hep platformda mücadele etmek gerekir. Bunu 
besleyenler vardır. Bunların üzerindeyiz. Her türlü vasıtayla Üzerlerine 
gideriz. Eğitenler olabilir. Bunları takip ediyoruz. Bazısı hiç aldırış et
miyor. İşte ismini söylemek istemiyorum. Tanıyorsunuz. Ama Türkiye o 
zaman birçok ağırlıklarını ona göre ayarlar. Ayarlamaya da mecburdur. 
Söyleyeceğim bu kadar. 

Soru : - TBMM' de hükümetin harekete geçmesini isteyen konuş
malar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Cevap: -:- Bu gibi şeyleri heyecanla yapmak da yanlıştır. Çünkü 
öfke ile kalkan zararla oturur diye bir söz vardır. Heyecanla değil, ölçü 
ve hesapla karar vermek lazımdır. İşin kısa vadeli değil, uzun vadeli ol
duğunu gözönünde bulundurmak lazımdır. Bazen iki sene sonra yapabi-
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leceğiniz hareketi şimdi yapmaya kalkarsanız yanlış olur. Bunu yapabil
mek için belli noktaya gelmek gerekir. Tedhiş ile mücadele konusunda 
bir plan hazırlanıp safha safha netice verecek hale getirilmelidir. 

Soru: - İran'daki olaylar ile ilgili görüşleriniz? 

Cevap: - Elimizde daha önceden de bazı bilgiler vardı. Ayın 24'ü 
yaklaşırken ona göre bazı hazırlıklar yapacakları gözüküyor, deniliyordu, 
herhalde seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Sonuçlar herhalde ümitlerini 
kırdı. 

Soru: - İran' da netice itibarıyla gerekenin yapıldığını düşünüyor 
musunuz? 

Cevap : - Evet. İntibamız vardır, 

Soru: - Yeni zamlar konusunda görüşlerinizi alabilirmiyiz? 

Cevap: - Bundan sonraki ayarlamaların çoğunu biz yapmıyacağız, 
serbest bırakacağız. KİT'ler kendileri yapacaklar. Neden hüküınet üze
rine alsın? Herkes hesabını bilsin. İthalat da var, ihracat da var. Güm
rükler-de belli bir koruma var. Herkes dengesini bulsun. Bir tek petrol 
var. _Onu da yapıyoruz. KiT'lerin serbest piyasa şartlarına göre hareket 
etmeleri gerekir. Biz karışmayız. 

' ' I 

Soru: - Peki yaptıkları ve yapaca'kları zamları nasıl izleyebilir, 
bilgi alabiliriz? 

Cevap: - Bana kalırsa zamları hiç izlememek lazım. Arçelik'in 
yaptığını izliyor musunuz? Çok az yazıyorsunuz, özel sektörün fiyat ar~ 
tışlarını Tekstilciler yapıyor, herkes yapıyor. İzlemiyorsunuz. KİT'leri 
izleyin ama nereden bu aradığınız bilgileri bulacaksınız? ~imin ne za
man, ne kadar zam yapacağını? Biz onlara söyleyeceğiz, usulüne göre 
serbestçe yapacaklar. 
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GÜNEŞ GAZETESİNİN SORULARINA VERİL~N CEVAPLAR 

30 Mart 1984 

Soru : - Seçim sonuçları size göre, siyasi miras döneminin sona er
diğini gösteriyor mu? 

Cevap: - Her zaman ufak da olsa, bir tortu var. Bunu inkar edeme
yiz. Bu seçimde de gözüküyor bu. Ben genelde şunu söylüyorum. Milletin 
reyi, Türk milletinin reyi kimseye ne tapulu, ne de emanettir. Bize bugün 
rey verir, bizi beğenmez yarın başkasına rey verir~ Biz bunu müşahede 
ediyoruz. 

Soru : - TBMM' de sandalye dağılımında bir değişiklik bekliyor 
musunuz? 

Cevap: - TBMM'nin sandalye dağılımında bir değişiklik beklemi
yorum. Yani bu ilk ateşlerdir. Anayasayı da çok iyi tahkik etmek lazım. 
Anayasanın o hükmü katı gibi geliyor. Birçok tefsirler var o maddeyle 
ilgili. 

Soru: - Bu seçim neticesi alındıktan sonra, Meclis'in içerisinde 
bazı hareketlenmeler olacağı seziliyor. Bu da doğal. Bundan · dolayı hiç 
kimseyi fazla kınamak da mümkün değil. Size, partinize katılmak, ya da 
anayasa imkan vermezse dışarda kalıp desteklemek için müracaat vaki 
olursa, nasıl karşılarsınız. 

Cevap: - Vallahi bu konuyu açıkça ifade edeyim. Daha evvel de 
böyle şeyler oldu. Ben bunları hiç konuşmuyorum, düşünüyorum. Önce 
bir seçim aradan çıksın, ondan sonra oturur konuşuruz demiştim. Şu ana 
kadar da kendi organlarımızda bunu yüksek sesle düşünmek şeklinde 
dahi konuşmadık. Anayasadaki o hüküm de enteresan, o hükme de çok 
iyi bakmamız lazım. Ben birkaç kere okudum bu hukmü. 84. maddeyi, 
yabancılara bile öğretmişler. Madde önce amir hüküm getiriyor, arkasın
dan Meclis karan geliyor. Sayın Aldıkaçtı da bu amir hükümdar diyor. 
Bunlar biraz şüpheli madde. 

Soru: - -Seçim kampanyanız boyunca, «daha iyi hizmet için oy» 
istediniz. Belediye başkanlığını başka partilerin aldığı beldelerde hizmet 
götürülmesinde azalma olacak mı? 
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Cevap : - Bizden olmayanlara hizmet götürülmesinde azalma .. Yok 
öyle şey. Biz daha ziyade şunu söylemeye çalıştık. Eski devirlerde terslik
ler oldu. Yani, oradaki başkanlarla bir m.vi bunu bir politik kavga sebebi 
yaptılar. Bunun olmamasını istedik. Çünkü bundan vatandaş zarar gö
rüyor. Ona göre, uyum içerisinde çalışmak lazım. Kimden olursa olsun, 
önemli değil, uyum içerisinde çalıŞırsa mesele yok tabii. Ama, uyum değil 
de zıtlık olursa, gayet tabii bundan vatandaş zarar görür diye endişe edi
yorum. Seçim sırasında ben bunu söyledim. Tahmin ediyorum ki, uyum 
içinde çalışacak iyi insanlar vardır, tabii, halk seçtiğine göre mutlaka iyi 
insanlardır. 

Soru: - Üç aylık dönemde aldığınız sonuçlar sizi tatmin ediyor 
mu? Etmiyorsa, nedenini açıklar mısınız? 

Cevap: - Üç aylık dönemde aldığımız netcieler bizi tatmin ediyor, 
yani hızlı çalıştık. 

Soru: - İhracatın önemli bir oranda arttığı açıklandı. Bu artışı 
neye bağlıyorsunuz? Bu konuda yeni çalışmalarımz olacak mı? 

Cevap: - İhracatımız birçoklarının söylediğinin aksine, hakikaten 
iyi bir oranda arttı. 600 milyon dolar. Şubat ayı. Yüzde 49'a yakın bir ar
tış gözüküyor. Bu artış, bizim aldığımız tedbirlerden dolayıdır diyemem. 
Ama 'tedbirlerin pek az tesiri vardır. Onu da ifade edeyim. Ekonomide 
iş yan yarıya psikolojiktir. Bunun rolü vardır. Tabii bir yarışa girilmiştir, 
kur daha müsait hale gelmiştir. Bunların tesiri var. 

Soru: - Memur ve işçilerin gelir düzeyini yükseltmek için bir pro
jeniz var mı? Bu arada, memurların gelirini artırmak için Meclis'ten yetki 
istediniz. Bu yetki ile memura ne getireceksiniz? 

Cevap: - Biz bu konuda çok şeyfor yaptık. Bundan sonra üzerinde 
duracağımız konu enflasyondur. Ama biitün bunlara rağmen, memurlarla 
ilgili olarak presonel rejimi konusunda bazı çalışmalarımız olacak. Pek 
tabii, kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi Meclis'ten alınınca. 
Enflasyon üzerinde ağırlıkla duracağımızı da yeniden ifade edeyim. 

Soru: - Türkiye'nin önündeki ekonomik sorunlara yaklaşımınız 
bundan sonra en olacak? Ekonomik sorunların hangisinden işe başlaya
caksınız? 

Cevap: - Ekonomik sorunlara ağırlığımız fazla, onu peşinen söyle
yeyim. Enflasyon başta olmak üzere. Bizim altı tane, altı noktalı bir prog
ramımız var. Bir tanesi hariç, S'i ekonomi ile ilgilidir. Bunun üzerinde 
ağırlıkla durduğumuzu ifade edelim. İşsizliğin azaltılması , ortadireğin 
güçlendirilmesi var, Doğu ve Güney Doğu Anadolu geliştirilmesi ve ko-
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nut var. Bizim üzerinde çalışacağımız noktalar bunlar. Hiçbir değişik

lik düşünmüyoruz. 

Soru : - Oy vermeyenlere 2500 lira ceza öngörüyor yasa. Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı da kaldıralım, hükümet af getirirse çok isabetli 
olur diyor, çünkü 2500 lirayı tahsil için 1500 lira masraf yapacağız diyor. 
Ne dersiniz? 

Cevap: - Şimdi şöyle düşünüyorum. Biz buna af getiririz ama, sis
temi değiştirmeyi de düşünmemiz lazım. Seçimin yapılma tarzı, katılmayı 
sağlama mekanizasyonu, sabit bir kütük sistemi. Çünkü, sandığını bula
madığından oy veremeyen çok vatandaş var. Bu konuları bir sjsteme bağ
layabilirsek o. vakit geçmişler de var. Ht:-psinj affetmeyi düşünürüz, bir 
kanun meselesidir bu. (Affı reddetmiyorsunuz, ama sistemi değiştirecek 
diye yazsak doğru olur mu?) Evet. Çünkü, sistemi değiştirdiğimizde ce
zayı koyacağız. Bu seferlik affederiz de. Sistemi koyduğumuzda, devamlı 
bir ceza, hem daha iyi bir cezayı koyacağız ki vatandaş reyini vermelidir. 
Bu konu çok önemlidir bence. 

Soru : - 6 Kasım seçimlerinden sonra müttefik ülkelerde dahi, Tür
kiye etrafında bir tartışma oldu. Biz bunu Avrupa Konseyi'nde de gör
dük. partiyi seçime soktunuz, diğerleri girmedi diye bir tartışma cereyan 
etti. Şimdi, 25 Mart seçimlerinde herkes seçime girdi. Hür şekilde bir mü
cadele cereya netti. Bu seçim sonuçlarından sonra bizim Avrupa ile iliş
kilerimiz ne olabilir? Türkiy~'nin dış itibarı ne olabilir? 

Cevap: - İlk aldığımız intiba, gazeteciler geldi. Çok iyi. · Artrk na
muslu ve dürüst olanın söyleyecek hiçbir lafı yoktur. Ama, kasıtlıysa o 
gene söyler. İlla bir şey söylemesi icabeder, o da sosyalistlerin veya sos
yal demokratların, belki ekstremlerdir. Bunların haricinde hiç kimsenin 
bir şey söyleyecek hali yoktur. Her şey normal bir düzen içerisinde ya
pılmıştır. 

Soru : - Sınır ticareti üzerinde önemle durmuştunuz. Bu konuda 
önemli bir adım atılmadı. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Tabii bu konuda benim düşündüklerim var. Bu düşün
düklerimi şartlara kanunlara, -eğer kanunların, değiştirilmesi icabedi
yorsa belki değiştirilir- uydurulması lazımdır. Biz belli yerlerde, sınırlar
da yaşayan insanlarımız için daha kolay bir rejimle, mallarını 'karşılıklı 
değiştirebilsinler. Satsınlar, alsınlar. Bu hudut şehirlerimize büyük haya
tiyet..-verecektir-. Bu da basit bir işlemle olmalıdır. Basit bir gümrük alın
ması lazım veya alınmaması lazım. Yerine göre. Bu ticaret alanını da 
şöyle düşünüyorum. Yani hudutta geniş bir bölge, belki duvarla çevirir
siniz. Millet oraya girer, öbür taraf da karşıdan gelir. Mallarını orada 
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açık pazar gibi satarlar, çıkarken de belli birşey öderler. Sanki Türki
ye'ye giriyormuş gibi. Bu suretle de mallar değiştiriHr. Limitasyonu azalta
bilirsiniz. Kaçakçılık önlenebilir, zaten bugün Türkiye'den dışarı gidiyor 
Sizin gazetede vardı: Siparişler hududa doğru gidiyor. 

Soru : - Efendim, hemen ekonomiden ve ticaretten bahsederken 
dış ekonomik seferlerinizin programını da verebilir misiniz? 

Cevap : - Şimdilik sadece İran belli. Önümüzdeki ay sonuna doğru 
olacak inşallah. Ondan sonra Pakistan'ı konuşuyoruz, davet geldi bugün 
Ziya-ül Hak'tan. Orayı da ele almamız lazım. Büyük nüfuslu bir yer ve 
ciddi bir ilişkimiz yok. Bunun yanında başka yerler olur mu bilemiyo
rum. Fazla da ayrılmak istemiyorum. 

Soru: - Seçimlerden önce dört siyasi eğilimi birleştirdiğinizi söy
lemiştiniz. Zaman zaman da basına yansıyan ve içinizde olan bazi mu
haHflerin seçim sonuçlarını beklediklerini, ona göre tavır alacaklarını 
sıöylüyorlar. Siz bu seçim sonucu ile içinizdeki muhalifleri susturmuş 

oluyor musunuz? 

Cevap: - Efendim, muhalefet diye bir şey düşünemiyorum. Farklı 
görüşte olanlar vardır, ama onu da muhalefet diye adlandırmam mümkün 
değil_ .. O vakit de s~ssiz topluluk olur ki, o yanlış. Biz şimdiye kadar rast
lamadık böyle bir şeye. Yalnız bunlar devamlı yazıldı, bizi dört ayrı şey
den dolayı, işte bunlar birbirlerine girecekler diye devamlı yazıldı. Böyle 
bir durum da yok. 
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Soru: - Siyasi açıdan Türkiye' de daha rahat ve serbest dönem doğ

rultusunda adımlar ne ·zaman atılacak? 

Cevap: - Bu basın suçu değilki. Hadise, TCK'nın 141 ve 142. mad
deleri olunca değişiyor. Burada düğümlü bu hadise. Ceza Kanunu siyasi 
suç diye bir madde getirmiş değil ki. Üstelik bu konu, 1982 Anayasası'na 
da alınmıştır. 

Soru:-· Af konusunda bir hazırlığınız var mı? 

Cevap: - Türkiye'nin 1974 affıyla bu konuda bir tecrübesi var. Üs
telik kötü tecrübesi var. İyi tecrübe olsa mesele yok. Geldiğimiz birtakım 
noktalar var. Geçirdiğimiz bir dönem var. Yapılsa bile, çok iyi düşünül
mesi lazım. 

Soru: - Cezaevindeki durumlarla ilgili çeşitli yakınmalar var. 

Cevap: - Bu konu bize devamlı geliyor. Biz de ilgili .makamlara 
iletiyoruz. Sonunda bir heyet bu konuyu gözden geçiriyor. Ancak, bu olay
ların bir kısmı biraz organize. Hatta bayağı organize. Hadisenin vukuun
dan biz hemen haberdar olmadan dışarıda matbuatta yer alıyor. Bakıyo
ruz böyle bir hadise olmuş. Bir açlık grevi gibi. Daha birbirine benzer 
yazılar ve mektuplar alıyoruz. Oradan anlıyoruz ki, bir tazyik organize 
olarak avarlanıyor. İçinde hakikat olan var mı. hunu söyleyecek durum
da değilim. Tabii kısmi olarak hakikat olan tarafları vardır. Ama ne olursa 
olsun bu idadlar ilgili makamlar tarafından baştan aşağı gözden geçiri
liyor ve inceleniyor. Hatta sivil elemanları da içerisine alarak hadiseye 

· bakıyoruz. 

Sorv : - Muhalefeti de biz yaparız diye bir söz söylediniz. 

Cevap: - O söz şöyle: Muhalefet her zaman vardır. Bir iktidar 
olduğunda, her zaman muhalefet de vardır. Basın olayı şöyle inceledi. 
Başta bizim reyimizin düşeceği hesabıyla yazıldı, çizildi. Sonra muhalefet 
tabansız kaldı, muhalefet bitti denildi. Sizin karşınızda muhalefet yok 
demeye getiriyorlar, muhalefet var. Ve Meclis'te gayet ciddi muhalefet 
de yaparlar. 
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Soru: - İşçi alım yasağının seçim sonrası kaldırılacağını söylediniz. 
Bu ne zaman gerçekleşecek? 

Cevap: - Kaldırdık. İşçi ve memur alımı kamu kuruluşlarına ser
best bırakıldı. Kamu kuruluşları, kadroları nisbetinde artık alım yapa· 
caklar. Ben eski kararı biraz tasarruf yapmak için devam ettirmiştim. 
Biraz da seçimde adam aldılar, seçimi öyle kazandılar dedirtmemek için. 
İşçi ve memur alımı kadrolar uyarınca yapılacaktıı. 

Soru: - Asgari ücret yeniden tespit edildi. Mi'ktarı konusunda bir 
yorumunuz var mı? 

Cevap: - Öğrendiğim kadarıyla, karar oy birliğiyle alınmış. Bir 
yorumda bulunmak ist.emem. 

Soru : - İşçinin gerçek ücretini arttırmak için Bakanlar Kurulu'na 
verilmiş yetki çerçevesinde asgari geçim indirimini arttırmayı düşünür 

müsünüz? 

Cevap: - Yasa, doğudaki yatırımlar için çıktı dikkat ederseniz. Bu 
tedbiri gelişme ve yatırım maksadıyla kullanacağız. Genel maksat için 
kullanırsak yanlış olur. 

Soru: - Tapu delinmez, ekmekle oynanmaz derler. Siz ekmek fi
yatlarına önemli bfr zam getirecek şekilde buğday satış fiyatını arttırdınız. 
Sonucundan ürküyor musunuz? 

Cevap: - Yansıma o kadar olmayacak. Piyasa zaten serbestti. Fi
yatları serbest bıraktık demedik. Ofis 30 liradan aldığı buğdayı, yine aynı 
fiyattan satıyor. Olmaz öyle şey. Dünyadan ithal ettiğiniz zaman ise 50 
lira. 

Soru: - O halde neden 6 Kasım seçimleri sop.rası bunu yapmadı-
i:ıız? 

Cevap: - Geniş bir kitleyi ilgile:ıdiren ekmek fiyatlarıyla oynaya
rak seçime girmek istemedik açıkçası. Şimdi zamanında yapmadım diye 
pişman oldum. Çünkü arada birtakım adamlar para kazanıyordu. Böyle 
terslikler, çarpıklıklara müsaade etmemek lazımdır. 

Soru: - Fark uygulamasını Mayısta neden başlatmıyorsunuz? 

Cevap: - Mayıs'tan sonra 3 lira fark' vererek üreticiyi zaten koru
yoruz. Ayrıca, yüzde 3 faiz binecek şekilde dört ay vadeli iki de bono ve
riyoruz. Üstelik de devlet garantili. İsterse benzinciye, gübreciye ciro et
tirebilir. Bankalar kırar. Sağlam senetle memlekette ikinci bir piyasa mey
dana getirmiş oluruz ayrıca. 
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Soru : - Başta petrol olmak üzere temel mallara zam böyle sürüp 
gidecek mi? 

Cevap: - Bu olay, enflasyon olayıdır. Paranız ticaret yaptığınız ül
kelere göre daha fazla değer kaybediyorsa, bunu yapmak zorundasınız, 
bu defa ihracat yapamazsınız, bu yüzden mühim olan mesele, enflasyo
nun aşağıya çekilmesidir. 

Soru: - Peki yeni zamlar var mı? 

Cevap: - Bilsem de söylemem. 

Cevap: - Köprü satış yasası ile altın bidkimi çözülür mü? 

Cevap: - O bir güven ve zaman meselesi. Altında asırların getir-
diği bir tesir ve inanç var. Zaman içinde insanlar al tının bir şey getirme
diğini görürse, yollarını ona göre ayarlarlar. Şimdiye kadar olan hadise, 
hep altını tutanları doğruladı. 

Soru : - Siz de en çok, altın biriktirmişsiniz. Şimdi de altın alıyor 
musunuz? 

Cevap: - Benim altın dediğim, hanımın bilezikleri. Ben birde vak
tiyle çocuğa her ay denk düştükçe bir altın aldım. Başımızi bir hal ge
lirse, satıp okusun diye. Bugün artık bir altın aldığımız yok. Mevcutla
rımız var sadece. 
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111. BASIN TOPLANTISI METNİ 

31Mart1984 

Değerli Basın Mensupları 

Bir hafta önce yapılan Mahalli Seçimlerle Türkiye demokrasiye ge
çişte önemli ikinci adımı da atmıştır. Demokrasinin alt yapısı olan Ma
halli İdareler, seçimle gelen yöneticilere kavuşmuştur. 6 Kasım seçimleriy
le istikrarlı bir yola giren Türkiye bu seçimlerle bunu bir kez daha tüm 
dünyaya ispatlamıştır. Siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde ülkemjz 
çok daha hızlı gelişecek ve kalkınacaktır. 

Mahalli Seçimlerde 67 İl Belediyesinin 54'ünü, Anavatan Partisin~ 
layık gören sağduyulu milletimize teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu gü · 
vene l.ayık olmak için tüm gayretimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Mahalli Seçimler sonucu ortaya çıkan duruma kısaca bazı rakkam~ 
lar vererek değinmek istiyorum. 

I 

İl Genel Meclisi seçimlerinin sonucu gayri resmi olarak kesinleş
miştir. 

Buna göre 7.279.832 oyla Anavatan Partisi en büyük parti olduğunu 
bir defa daha kanıtlamıştır. Şöyle ki, toplam oyların yüzde 41.Sl'ini Aziz 
Milletimiz partimize layık görmüştür. 

Belediye Başkanları seçiminde ise 1699 başkanlıktan halen 969'unu 
partimiz kazanmış durumdadır. 46 kadarının durumu ihtilaflıdır. 

Bu sonuçlara göre il belediye başkanlık hudutları içinde yaşayan 12 
milyonluk nüfusumuzun 11,5 milyonuna hizmet Anavatan Partisi baş
kanlarınca götürülecektir. 

ANAVATAN Partisinin bu başarısının ardında birlik - beraberlik 
çağrısının samimiyeti yatmaktadır. Biz, milleti kamplara ayırmak iste
yenlerin her zaman karşısında olduk ve olacağız. 

Milletimizin bize 6 Kasım' da gösterdiği itimat, bu kez bir daha per.· 
çinlenmiştir. Çünkü mille.timiz siyasi kavgadan bıkmıştır. Artık bundan 
sonra memlekette birlik, beraberlik ve kardeşlik havasının esmesi ar
zulanmaktadır. Biz her zaman birleştirici olmaya devam edeceğiz. Bun· 
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
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Seçimlerin, partilerin millete hizmet edebilme uğrunda girdikleri 
bir yarıştır. Yarışın sonunda kazananla kaybeden medeni bir şekilde el 
sıkışır. Türkiye'de de memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, bu «el sıkış
ma» olmuştur. Seçim Kampanyası sırasında yükselen heyecanlar dinmiş, 
şimdi sıra ülkemizi biran önce bizden ilerde olan ülkelere yetiştirebilmek 
için verimli bir çalışma dönemine gelmiştir. Biz yapıcı tekliflere her w .
man açığız. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

İşbaşına geldikten sonra kısa sürede büyük adımlar atan Hüküme
timiz, Mahalli Seçimler öncesi takip ettiği hızlı çalışma temposunu, se
çimlerden sonra da sürdürecektir. 

Mahalli Seçimlerin sonuçları çalışma azmimizi daha da arttırmıştır. 
Hiçbir zaman şımarmayacak, rehavete kapılmayacak ve eskisinden dah:1 
da hızlı çalışmaya devam edeceğiz. 

Ülkedeki siyasi istikrar, ekonomimizin de daha hızlı gelişmesine 
imkan sağlayacaktır. 

Önümüzdeki dört buçuk yıldan fazla olan devrede bizi önemli me
seleler beklemektedir. 

Bunların en başınc.~a huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi 
gelir. Türkiye artık hiçbir zaman anarşinin kol g~zdiği günlere dönmeme
lidir. 

12 Eylül öncesinin anarşik olaylarına karışan binlerce insan tutuklu 
olarak yargılanmaktadır. Çünkü Türkiye'de 12 Eylül'e kadar 5 binin üze
rinde vatandaşımız anarşiden dolayı hayatını kaybetmişti. Allaha şükür
ler olsun ki, tehlikeyi 12 Eylül sayesinde atlattık. Memleketin aynı girda
ba tekrar düşmemesi için gerekli her türlü tedbiri almak meoburiyetin
deyiz. 

Türkiye'nin geçirdiği bu kritik devrede dışarıdan gelen bazı tenkit
lerle karşılaşıyoruz. Anaşik olaylara karışmış, katil zanlısı tutukluların 
serbest bırakılmasını bile talep edenler var. İngilizler'in İrlanda' da, Fran
sızlar'ın Korsika' da, Almanlar'ın Baader - Meinhof, İ talyanlar'ın Kızıl Tu
gaylar karşısında aldıkları sert tedbirler görmemezlikten gelinirken, 5 bi
nin üzerinde can kaybeden Türkiye'nin aldığı tedbirleri tenkit edenler 
var. 

:Biz insan haklarının en tabii savunucusuyuz. Birleştirici olmarrnızm 
temelinde zaten bu felsefe yatmaktadır. İnsan haklarına bihakkın inan
mayanlar birleştirici olamazlar. Biz bu güzel ülkenin tekrar kavga orta· 
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mına düşmesini istemiyoruz. Anarşiye ve terörizme karışan gençlerimı
zin de tekrar topluma kazandırılmasını elzem görüyoruz. Sapık fikirler
le beyinleri yıkanarak, anarşiye bulaştırılan bu gençleri kazanamazsak 
ilerde de büyük problem olacaklarını biliyoruz. 

Hükümet olarak bu meselenin önemle üzerinde duruyoruz. Bu 
gençleri topluma tekrar kazandırabilmenin arayışı içindeyiz. 

Önümüzdeki aylar ve yıllar içinde üzerinde önemle duracağımız en 
önemli konulardan biri budur. 

Hükümet olarak hapishanelerin ve ıslah evlerinin de durumunu dü
zeltme gayreti içindeyiz. Hapishanelerin durumunu tetkik için üst kadc-
me idarecilerinden oluşan bir komisyon kurdurduk. Bu komisyon ceza
evlerinin durumunu inceleyerek gerekli tavsiyeleri Hükümete intikal et
tirecektir. 

Yeni yetişen gençlerimizin de yanlış yollara düşmemeleri, iç ve dış 
mihrakların kışkırtmalarına kapılmamaları için gerekli tedbirleri almak 
mecburiyetindeyiz. Eğitim sistememize, TRT'ye ve basınımıza ve aydın-
larımıza bu bakımdan ağır mesuliyetler düşmektedir. İktidar ve muhale
fet de medeni ölçüler içinde ilişkilerini devam ettirerek tepede kavgaya 
sebep . 9lmamalıdırhır. Çünkü geçmişte tepedeki kavganın tabana nasıl ya
yıldığını, çok acı tecrübelerle yaşadık. 

İnancımız odur ki, birlik ve beraberlik içinde olursak, önümüzdeki 
beş yılda huzuru devam ettirir ve memleketimizi tahminlerin de ötesin
de ileriye götürürüz. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hapishanelerin ve ıslah evlerinin durumunu t.etkik edecek komi5-
yon ilaveten Adalet Bakanlığı bazı iyileŞtirici tedbirleri şimdiden alma
ya başlamıştır. Önümüzdeki yıl Adalet Meslek Liseleri öğrenimine açıla
caktır. Bu Meslek Liseleri, gardiyanlar dahil gerekli personeli yetiştir~
cektir. Halihazırda iki vardiya çalışan hapishane personeli üç vardiyaya 
çıkarılarak, çalışma saatleri 12 ·saatten 8 saate indirilecek, moralman 
daha iyi hizmet vermeleri sağlanmış olacaktır. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Biz ülke için ne doğruysa onu yapmaya çalışıyoruz. Seçim yatırımı 
diye düşünebilecek birçok hususu seçim sonrasına bıraktık. Nitekim, 
asgari ücreti 16.320 liradan 24.400 liraya çıkararak brüt yüzde 49,5 luk 
bir artış sağladık. Aynı şekilde buğdaya verdiğimiz fiyat iyi bir fiyat olup, 
çiftçimizin alınterinin hakkını vermektedir. 
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Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümetimizin icraatı içinde önemli iki konuya da kısaca dokun
mak istiyorum. Ehliyet için gerekli formaliteler büyük .ölçüde azaltılmış·· 

tır. Bundan böyle ehliyet almak için nüfus cüzdanı sureti, ikametgah il
muhaberi, savcılık belgesi, heyet raporu, karakol tahkikatı ve parmak izi 
mecburiyeti kaldırılmıştır. Vatandaş sadece tek doktordan aldığı bir ra
porla ve nüfus kağıdıyla başvuru formunu dolduracak ve yazılı imtihana 
girebilecektir. Her çeşit ehliyet vize müddeti 5 yıla çıkarılmıştır. Yaban
cı ülkelerde ehliyet alanlar ise sadece tercümelerini getirdikleri takdird(; 
Türk ehliyeti alabileceklerdir. 

İmar Affı tatbikatı da hızla devam etmektedir. Kısa zamanda büyük 
şehirlerimizin gecekondu bölgelerinin imar ıslah planlarının ihalesi yap
tırılacaktır. Yeminli teknik bürolar, sayıları hızla artarak, faaliyete geç
mektedirler. Türkiye tarihinde ilk defa gecekondu meselesi ve tapusuz 
konut meselesi kökünden çözülmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde veraset ve intikal vergileri konularında da bü
rokratik işlemler daha basite indirilmiştir. 

Artık veraset yoluyla intikal eden gayrimenkullerin veraset ve in
tikal vergilerinin tahakkukları, beklenmeksizin yapılabilmektedir. 

Tapu Kanununda yapılan bir değişiklikle tapu, ipotek muamele-
leri de basitleştirilmiştir. · 

Bundan böyle gayrimenkul ipotek işlemlerinde, alacaklı ile borçlıı 
arasında yapılacak borç sözleşmesi geçerli olacak ve resmi senet tanzhm 
gerekmeksizin tapuya tescil edilebilecektir. 

Dolayısıyla ipotek karşılığı kredi almak isteyen esnafımız, tüccarı

mız, sanayicimiz ve işadamlarımız gereksiz masraf ve bürokratik işlem
lerden kurtulmuş olmaktadırlar. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Yunanistan'la olan ilişkilerimizi devamlı olarak geliştirmeye çalışı
yoruz. Uzattığımız dostluk eline cevap gelmemesine rağmen biz iyiniyetli 
gayretlerimize devam edeceğiz. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında
ki anlaşmazlıktan bu iki ülkenin hiçbir çıkarı olmayacağı gibi, bu anlaş
mazlık devamlı zarar üretecektir. Bundan dolayıdır ki, Yunanistan'ın da, 
yaptığımız akılcı teklife olumlu cevap vermesini arzulamaktayız. 

İyiniyetimizin önemli göstergesi olarak Yunan vatandaşlarına viz-:: 
mecburiyetini tek taraflı olarak kaldırıyoruz. Eğer Yunanistan, Türkiye 
ile ciddi olarak dostluk kurmak istiyorsa, bizim vize konusundaki iyini
yet gösterilerimize olumlu şekilde mukabele edecektir. 
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GELECEGE BAJ{IŞ 

Değerli Basın Mensupları, 

Almış olduğumuz ekonomik tedbirlerin meyvalarını toplamaya baş
ladık. 

Türkiye artış dış yatırımcılar için tercih edilen bir ülke olmuştur. 
Yabancı bankalar rve finansman kuruluşları nezdindeki kredi itibarımız 
tahminimizden de daha hızlı yükselmektedir. 

Bütün bu faktörler kalkınma hızımızın çok daha süratli artmasını 
sağlayacaktır. Yüksek k~lkınma hızı, bir yerde işsizliğin çaresidir, işsizi
mizin ise çalışacak bir işe kavuşması demektir. 

Kambiyo rejiminin serbestleşmesi ve döviz kuru politikasının ger
çekçi bir yapıya kavuşması sonucu, ihracat artmaya başlamıştır. 

1983 yılının Ocak ayında 478 milyon dolar olan ihracatımız, tekrar 
ediyorum, doğru kararlar sonucu 1984 yılının Ocak ayında 541 milyon 
dolara _yükselmiştir. 

Aynı artışı 1984'ün Şubat ayında da görüyoruz. 1983 Şubatında 403 
milyon dolar olan ihracat, bu yılın Şubat ayında 600 milyon dolara çık 
rrııştır~ • I 

Yani, 1984 yılının Ocak, Şubat aylarının ihracat toplamı 1 milyar 141 
milyon dolara yükselmiştir. Bu, 1983 yılında 881 milyon 500 bin dolardı. 
Görüleceği gibi, yüzde 29.4'lük bir artış sağlanmıştır. 

Şimdi ithalatımıza bir göz atalım ve geçen yılla mukayese edelim: 

1983 yılında Ocak, Şubat aylarının ithalat toplamı 1 ·milyar 489 
milyon 686 bin dolardı. Bu yıl ne olmuş? 1 milyar 358 bin 800 dolara düş
müş. Yani fiilen bir yıl öncesine nazaran % ·8.8 azalmış . 

. Bu hususu şöyle de incelemek kabildir : 

1983 yılının Ocak, Şubat aylarında ihracatımızın ithalatı karşılama 
oranı % 59.2 iken, bu oran bu yılın son iki ayında % 84'e yükselmiştfr. 
Yani biz halen yaptığımız ithalatın % 84'ünü ihracatımızla karşılamaya 
muvaffak olmuşuz. 

Görüldüğü gibi lüks malların ithalatını serbest bıraktığımız halde 
birçok kişinin korktuğu gibi ithalat artmamış, bila'kis gerilemiştir. 

·Buna mukabil, Türk ürünlerinin dış pazarlarda gittikçe daha iyi re
kabet edebilir duruma gemleleri, hem ihracatımızı, hem de üretimimizi 
arttıracaktır. 
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Kıymetli Basın Mensupları, 

Sanayi yatırımlarını teşvik, işsizliğin hızla çözümünde önemli rol 
oynar. Dış kredilerdeki kur farkı riskini azaltmak için yatırımcılara Türk 
Lirası üzerinden sabit faizli kredi açmayı planlıyoruz. Aynı şekilde, ihra
cat için prefinansman kredisi kullananları, faiz sübvansiyonu yaparak, 
teşvik etmeyi de planlıyoruz. Bu şekilde yatırımıcıya ve ihracatcıya daha 
geniş kredi imkanları sağlamayı amaçlıyoruz. 

Değerli Basın Mensupları, 

İnanıyorum ki, artık ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrar, sağlam 
temeller üzerine yerleşecektir. 

Bu istikrarı devam ettirdiğimiz sürece çözülemeyecek meselemiz 
kalmayacaktır. Buna derinden inanıyorum. 

Yapacağımız iş, daha çok çalışmak ve birbirimize güvenmek, birlik 
ve beraberliğimizi korumaktır. 

Bu duygu ve düşünceler hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 
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111. BASIN TOPLANTISINDA SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

31 Mart 1984 

SORU: 

İnasn hakları konusunda basın toplantımızda ilk kez yer veriyorsu
nuz. Hapishanelerin durumları ile ilgili bir komisyon oluşturulduğunu 
belirttiniz. Buna askeri hapishanelerde dahil mi? Şu anda Türkiye' de in

san hakları konusunda bir gelişmemi var? 

CEVAP: 

Dikkat ettinizse konuşmamda yurtdışında, Korsika'daki teröristler
den Baadermeinhoff'a, Kızıltugaylara kadar, bir çok teröriste karşı çok 
sert tedbirler alındığı halde, hunlar üzerinde hiç konuşulmazken. Türki

ye' de beşbin kişinin ölümüne sebep olan olaylarla ilgili tedbirleri tenkit 
edenler olduğunu belirttim. Sanki Türkiye' de büyük çapta, insan hakla
rına riayetsizlik varmış gibi bir hadise şekline getiriliyor. Bunun doğm 

olmadığını bir kere başta söyledim ve ilave ettim, dedim ki, biz insan 
haklarının en tabii savunucusuyuz. 

Bir memleket 'ki, uçurumun kenarına gelmiş, zorlukla kendisini kur
tarmış. Burada bu meselenin fevkalade ciddi olduğuna bakmak lazım. 

Maalesef bu mesele fazla abartılmaktadır. Biz gayet tabii cezaevle
rinin durumunu yakından takip etmek durumundayız. Bunu da tak.ip 
ediyoruz. Bir üst seviyede komisyon kurulmuştur. Bu komisyon bütün 
askeri cezaevleri de dahil hepsini gözden geçirmektedir. Alınacak tedbir
ler hakkında bi:z;e rapor verecektir. Şunu da hemen ifade edeyim, işkence 
ve kötü muamele iddaları yeni değildir. Eskiden beri devamlı olarak ta
kip edilmektedir. 

Hali hazırda 682 müracaat olmuştur. 146 dosya soruşturma safha
sındadır, 398 tanesi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karan veril
miş tir. 80 dosyanın mahkemesi sonuçlanmıştır. Tutuklanan, yasal, işlem 
yapılan kişi sayısı da 381'dir, yani cezaevi ve tutukevlerinde işkence yapıl
dığı veya muayyen konularda yanlış muamele edildiği konularında. Bun-
lar devamlı olarak takip edilmektedh\ · 
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SORU: 

Mahalli seçimlerle Türkiye demokrasiye geçişte ikinci adımı attı d~
miştiniz. Bunu açıklar mısınız? 

CEVAP: 

Biz tabiatıyla seçimden bu tarafı ölçüyoruz. Birinci önemli adım ge
nel seçimlerdir. İkinci önemli adım mahalli seçimlerdir. Bundan üçüncü 
bir adım vardır manasını çıkarmayınız. 

Türkiye bir devreden gelmiştir. Üç dört senelik sıkıntılı bir dönem
den gelmiştir. Memleketin bir çok problemleri düzeltilmiştir bu devrede. 
Hemen akabinde süratle demokrasiye geçmiştir. Demokrasi Türkiye' de 
sağlam temeller üzerine oturtulmaya çalışılıyor ki, bir daha aynı dar bo
gazlara düşmeyelim diye. Bunun için gerekli gayreti sarfediyoruz. Bura
da mesle... bu kademeleri atmak değildir. Aynımızla, basınımızla, sendi
kalarımızla, muhalefetimizle, iktidarımızla bu meseleleri fevkalade iyi 
bir anlayış içinde götürmek gerekiyor. 

Bizim seçimlerde gördüğümüz husus, milletimizin bunu böyle iste
diğidir. Zaten buna dayanarak seçimleri aldığımızı ifade edebilirim. 

SORU: 

Akaryakıta ilaca, şekere ve ekmeğe zam yapılarak, yeni fiyat artış
lanyla karşılaştık. İktidara talip olduğunuz günlerde fiyatlaı;ı. aşağıya çe
kip, enflasyonu önlemek kararlılığını dile getirmiştiniz. Bu zamlar haya
tın her safhasına intikal edecektir. Bu artışlar devam edecek mi? 

CEVAP: 

Şimdi şöyle söyleyeyim: Fiyat artışları konusu ıbizim başlattığımız 
konu değildir. Biz ekonomide doğru ne ise onu yaparız. Maalesef iktidara 
geldiğimiz sırada, Toprak Mahsulleri Ofisi 30 liraya aldığı buğdayı 30 li
raya satıyordu ve serbest piyasada fiyat 30 - 40 lira civarında idi. Bu 
yüzden de lüzumsuz bir takım spekülasyonlara sebep olunuyordu. Bunu 
biran evvel düzeltmek mecburiyeti vardı. Düzeltmeyi de ancak taban fi
yatlarını ilan ettiğimiz gün yaptık. 

Bugün taban fiyatları ilan edilmiştir. Bir de hadisenin ikinci tara
fına bakınız: Taban fiyatlarının altında bir fiyat ilan etmemiz mümkün 
değildi. O takdirde, bizlerin, hepimizin cebinden alıp, ekmeği fazla yiyen
lere vermiş olmamız lazım ki, bu da ekonomik sistemde doğru bir hare
ket değildir. Neyin masrafını yapıyorsan, ona gitmek lazım. Misal olarak 
benzini kullanan ödemelidir. Benzini kullanmayan ödememelidir. 
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Türkiye'de fiyat artışlarını geriye çekeceğiz diye birşey söylemedik. 
Fiyat artışlarını yavaşlatacağız dedik. İktidara geldiğimiz günlerde maale~ 
sef enflasyon hızı, Ekim, Kasım, Aralık aylarında yüzde 40'm üzerine 
çıkmıştır. Yüzde 40'ın üzerindeki bir enflasyonla 1984 yılına girilmiştir. 

' Bizden önceki idare birçok ayarlamaları zamanında yapmamıştır. 
Buğday misali bunun en tipik örneğidir. İkincisi, aynı şekilde şekerdeki 
ayarlama bir sene üç ay sonra yapılmıştır. Türkiye' de enflasyonun yüzde 
20 olacağı düşünüldüğü bir dönemde, şeker fiyatları geçen yılın başın
da ancak yüzde 19 artırılmıştır. Fakat, enflasyonun yüzde 39-40'a doğru 
yükseldiği görülmüştür. Bu fiyat artışlarını da maalesef biz yapmak mec
buriyetinde kaldık. 

Biz ekonominin doğru götürülmesi için doğru bildiğimiz her şeyi 
yaparız, şunu da açıkça ifade edeyim: bunların büyük bir kısmını da 
seçimden önce yaptık. Zamların yüzde 70-80' ini o devrede yaptık. 

Bütün bunların hepsi, orta .direğin kısa vade de değil, orta ve uzun 
vadede nefes alması, daha iyi hale gelmesi için yapılmaktadır. Ekonomik 
mesel.~yi düzeltmediğiniz takdirde sadece fiyat artışları değil, yokluklarla 
ortadirek karşılaşacaktır. Yokluğun fiyatı da tesbit edilemez. Bu bakım
dan yaptığımız, uyguladığımız ekonomik politika doğrudur. Neticeleri 
önümüzdeki aylarda gözükecektir. En zor meselenin şu geçirdiğimiz dö
nem içinde enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu ifade ettim. 

Bizim kadar bu konuda kararlı şimdiye kadar hiç bir iktidar yok-
tur. 

SORU: 

38 gündür Mamak Cezaevinde 400'ü aşkın tutuklunun açlık grevi 
yaptıkları, son günlerde de 140 kişinin ölüm orucuna başladığı bildirili
yor. Bu konuda almayı düşündüğünüz acil tedbirler var mı? 

CEVAP: 

Bu iddianız ne dereceye kadar doğrudur? Bunların bir kısmı tama
miyle organize hareketlerden geliyor. Maalesef bu konular insan hak
ları kisvesi altında, yurt içinde ve dışında organize edilerek, bir bakıma 
devamlı olarak yapılıyor. İlgili makamlar gerekli tedbirleri almışlardır. 

Bildiğimiz kadarıyla bunların bir kısmı bir taraftan açlık grevi ya
parken, bir taraftan da gizli gizli yiyecek depo etmektedirler. Yani uzun 
vadede bir hadise haline gelmiştir. Gerekli incelemeler yapılıyor. Alına
cak tedbirler varsa bu tedbirler alınacaktır. 
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SORU: 

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yapılacak yardı
mın Kıbrıs'la ilgili bir tavize bağlanması kararı kamuoyunda tepkilere 
yol açtı. Hükümet Başkanı olarak bu konudaki görüşünüz nedir? 

CEVAP: 

Dün Sayın Dışişleri Bakanı o konuda açıklama yaptı. Şu kadarını 

söyleyeyim. Tecrübeler çok açık bir surette göterilmiştir. Bu yollarla 
Kıbrıs meselesine çözüm bulunamaz. Bilakis Kıbrıs meselesi çözümsfü
lüğe doğru süratle itilir. 1974 ambargosunu hatırlayınız. Yani çözüm ge
tirdi mi ıKıbrıs'ta? Bunlar çok tipik insanlardır. 

Bu gibi konuları da çok heyecanla almıyorum. Fazla da önem ver
miyorum. Neticesi şu veya bu şekilde ola1bilir. Ama Türkiye üzerinde zor· 
lamaların herhangi bir netice vermeyeceğini de tecrübeler çok açık bir 
surette gösterilmiştir. Herhalde Amerika'da biraz da seçim zamanını kul
lanmak isteyen kimseler vardır. Biz meseleyi böyle görüyoruz. 

SORU: 

Mahalli idareler seçim sonuçları alındıktan sonra yüksek düzeydeki · 
memurlar arasında geniş çapta atamalar yapılacağı söyleniyor. Bu komı
daki görüşünüz nedir? 

CEVAP: 

Biz memurla uğraşmayız. Muhtelif vesilelerle toplantılarda söyle
dim. Ama şunu da ilave edeyim. İş yapmak istiyoruz. Hızlı çalışmak istl
yoruz. Bize ayak uyduramayacak varsa ona da rica ederiz. Yani «devam 
etme» deriz, veya «başka bir yere seni koyalım» deriz. Ama kimseye kar
şı herhangi bir kötülük düşünmeyiz. 

SORU: 

Atatürk Barajı, iktidarınız zamanında hizmete girebilecek mi? 

CEVAP: 

Atatürk Barajının bütün türbin jeneratörleri ihale edilmiştir. 
Dün anlaşma imzalandı. Kredisi de daha evvel temin edilmişti. Her biri 

300 bin kilovatlık 8 tane ünitedir. Yani yekünü 2 milyon 400 bin kilovat 
eder. Atatürk Barajının istihsal edeceği elektrik enerjisi tek başına bugün 
Türkiye' de istihsal edilen elektrik enerjisinin üçte birine muadildir. 
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1991 senesinde ilk ünite devreye girecek. Yani bu iktidar döneminde 
devreye girmeyecek, inşaa halinde olacak. Milli gelirin 1991 senesinde ne 
olacağına gelince, yakında Beşinci Beş Yıllık Plan çıkacak. Oradan :::-a

kamları size ayrıca veririz. 

SORU: 

İthalatın serbestleştirilmesi ile 150 milyarlık bir vergi kaybına yol 
açacağı DPT'nin bir çalışması ile kaydedilmektedir. Bu nasıl kapatılacak
tır? 

CEV~P: 

İthalatın serbestleŞtirilmesi ile vergi kaybı olmaz. Belki gümrük in· 
dirimleri varsa, o olur. İthalat artarsa verginin daha fazla artması lazım. 

SORU: 

Atatürk Barajının dış finansmanı sağlandı. İç finansımanı nasıl sağ
lanacak? 

CEVAP: 

.·Genellikle şu şekilde sağlanacak: Birincisi bütçe kaynakları, ikinc1-
si dışarıdan aldığımız orta vadeli krediler var. Mesela Londra'da en son 
300 milyon dolar civarında kredi anlaşması imzalandı. Bunun yüzde 25 
civarındaki kısmının Türk parası karşılığı, burada iç finansman olarak 
kullanılacaktır. 

SORU: 

Yunanistan'da dostluk elimizi uzatıyoruz, uzatmaya hazırız dedinjz. 
Bu çerçevede acaba Yunanistan Başbakanı ile bir zirve toplantısında bir 
fayda görüyor musunuz? 

CEVAP: 

Şu anda böyle bir konunun, bazı hazırlıklar yapılmadan erken ol
duğu kanatindeyim. Birtakım hazırlıklar yapılır, bazı yakınlaşmalar y~
pılır. Ondan sonra düşünülebilir. Hemen bir zirve toplantısı, bir gösteri
den farklı birşey olmaz. Biz yapılacak işin gösteri değil de hakiki netice 
vermesini isteriz. 

SORU: 

Hkullarımızdaki başörtülü öğrenciler konusu üzerinde, yasadaki din 
ve vicdan özgürlüğü açısından görüşünüz nedir? 
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CEVAP: 
Bu konu bizden evvelki iktidar döneminde bir kararname ile tespit 

edilmiş, okullara, devlet dairelerine belli bir kıyafetle gelme mecburiyet j 
konulmuştur. Din ve vicdan hürriyetinin Anayasadaki ağırlığını da bili
yorum. Bu konunun halledilmesinde veyahut abartılmadan, istismar edil
meden, makul bir şekilde halledilmesine de taraftarım. Ama dediğim gibi 
ne öyle ne böyle bu meselenin istismar edilmemesi lazım. 

SORU: 

Cezaevlerinin durumunu inceleyen komisyon kimlerden oluşuyor? 

CEVAP: 

Bu komisyon cezaevlerinin durumunu incelemek, özellikle şikayet
leri de gözden geçirmek üzere 15 - 20 gün kadar evvel seçimler sırasında 
Başbakanlığın müsaadesi ile kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına de
vam ediyor. Komisyon sivil ve asker üst kademe yöneticilerden kurulmuş
tur. Bazı bakanlıkların müsteşarları ile askeri sahada ve yüksek tıp mü. 
esseselerinin başında bulunan kişilerden kurulmuştur. Komisyon raporu
nu bize verecektir. Daha rapor hazırlanmış değildir. 

SORU: 

12 Eylül sonrası emeklilik hakkını kazanamadan görevlerinden ay
rılan milletvekilleri ve kamu görevlilerine bu h.a~kın verilmesi jÇin her
hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yine haklarında hiçbir tahkikat ya
pılmadan görevlerine son verilen kamu görevlilerinin göervledne dönebil
meleri konusundaki her.hangi bir çalışma var mıdır? 

CEVAP: 
Milletvekilleri için bizim hükümet olarak herhangi bir çalışmam1z 

yok. 
Ayrıca, milletvekilleri .tarafından bir çalışma yapılıyorsa o da benim 

malumatım dahilinde değil. Yalnız bu gibi konuları çok aykırı karşılamı
yorum. Yumuşak karşılamaya daima temayülüm vardır. Ama özellikle 
ikinci kısımda söylediklerinize, yani bu arkadaşların niçin görevlerinden 
ayrıldıklarına gelince, hangi sebeple ayrılmışlardır, bunları çok iyi bil
mek lazım. 

SORU: 

Yerel seçimlerde bir oy kaybı sözkonusu. Bu oy kaybı, altı, parti 
girdiği için mi oldu? Yoksa iktidar döneminde belli bir aşınmaya girildi
ği için mi oldu? 
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CEVAP: 

Rakamları her türlü eğmek, bükmek mümkündür. Hatta «Bir mil
yon 100 bin oy kaybettiniz» diyen bile var. Ben de size şöyle bir analiz ya
payım : Seçime üç parti girdi, en az oy kaybeden parti biziz. Eski seçime 
giren 'üç partiden, en az oy kaybeden biziz. Bizden sonra giren üç partiye 
bakın, deyin ki bu partiler zamanında seçime şu sebeplerden dolayı so
kulmadı. Onlar da filan partilerin devamı deyin. Onları da oylarıyla 
mukayese edin. Onlar da oy kaybetmiş. Buradan çıkaracağınız netice. En 
az oy kaybeden parti hem de iktidar olmasına rağmen Anavatan Parti
sidir. 

SORU: 

Ankara Belediye Sarayı'nın TBMM eski binasına taşınması önerisi 
konusunda ne diyorsunuz? 

CEVAP: 

Teklifi inceleriz. 

SORU: 

. Hububat fiyatları konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

CEVAP: 

Daha önce TıMO, belediyelere tahsis verirdi. Biz bunu iki sene evvd 
kaldırdık. TMO, belediyelere vermesin piyasaya satsın dedik. Piyasaya 
sattığı zaman da piyasa fiyatlarına çok yakın olması, piyasayı aşağıya çe
kecek durumda olması lazım. Maalesef geçen sene buna uymamışlar, 
TMO 30 liraya satıyor. Piyasadaki fiyat 39 lira. Bu piyasaya uymak değil
dir. Şimdi taban fiyatları ilan edildiği zaman genel aynı usul ile TMO fi
yatlarını, taban fiyatlarına uydurdu. Netice itibariyle de piyasayı yakın
dan takip ederek, mahsulün durumuna göre, miktarına göre, icabında İL· 
halat da yaparak, fiyatları Türkiye'deki enflasyona göre spekülatif mak
satlarla kulJanılmamasını temin edecek tarzda bir politika izlemesi la
zım. Bizim söylediğimiz budur. 

Sübvansiyon konusu da ihracaatta bütün dünyanın yaptığı bir hu
sustur. Esasta bunu gücümüze göre ayarlayamıyoruz. Gücümüze göre 
fazla yapıyoruz. Fakat diğer ülkelere göre az yapıyoruz. Neden? Kabul et
mek lazım ki ihracaatçı karşı tarafın gümrük duvarını delerek burada ya
bancının memleketinde oranın malıyla rekabet ediyor. Buna vergi iadesi 
yoluyla ve ucuz kredi yoluyla eskiden çok daha ucuzdu. Dahili krediler 
yüzde 50 - 60 civarında iken, ihracaatçının aldığı kredi yüzde 12 ile 20 
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arasında değişiyordu. Biz bunu şimdi yüzde 40 civarına getirdik. Öbfr; 

kredi faizlerini de yüzde 50 -60 civarında muhafaza ettik. İhracatçıya bu 
konunun yapılması elzemdir. Söylediğimiz sebeplerden dolayı. 

SORU: 

Buğday başfiyatı, kararnamede düşük vasıflı buğdaya ödenecek fi .. 
yat olarak belirlendi. Bu buğday üreticisini zor duruma sokabilir mi? 
TMO fiyatlandırmada nasıl yapacak? 

CEVAP: 

Hayır. Bu sözkonusu değildir. TMO'nun da fiyatları enflasyona göre 
değişmesi lazım. Ofisin bu piyasa fiyatlarını aşağıya çekecek şekilde yük
seltmeyecek tarzda bir politika izlemesi lazım. Bunun manası şudur : Enf
lasyona göre, belli aralıklarla ofis fiyatını azar azar artıracaktır. Yoksa 
sene sonunda 9 .. 10 liralık bir farkla karşı karşıya kalmamız lazım. Ga
yet tabii ki ofis çok kötü buğdayı almamalıdır. Kötü evsaflı buğday da 
teşvik edilmemelidir. Fakat genellikle ofisin aldığı buğday, evsaf itiba
riyle tüccarın aldığı buğdaydan daha iyi değildir. 

SORU: 

İhracatçılar açısından alınan kararlar değişecek mi? Bir müddet de-
vam edecek mi? · 

CEVAP: 

Başlangıçta bir takım düzeltmeler yapmak mecburiyeti vardı. Biz 
belli bir durum tespit ettik. Durum teslim aldık. Arkasından seçimler 
geldi. Ona göre de düzenlemeleri kademe kademe yaptık. Bu karar deği
şikliği gibi ifade edilen konu, aslında eski durumun tashihi şeklinde olan 
bir durumdur. Arkadaşlarımıza da çok kesin talimatımız var. Ekonomik 
sistemden değişikliği belli zamanlarda herkesin bileceği herkesin .tahmin 
edebileceği şekilde yapmakta büyük faydalar vardır dedik. Mesela ver
gi iadeelri bir sistem içerisinde tespit edilmiştir. Herkes biliyor zamanı
nı, nasıl hareket edeceğini ona göre tespit edecektir. İkincisi muhtelif 
zirai mallardaki primler de taban fiyatların ilanı ile beraber tespit edile
cektir ve değiştirilmeyecektir. Çok önemli bir durum meydana gelmezse. 

Genelde, iktisadi sistemde tahmin edilemeyen değişikliklere müsaa
de edilmeyecektir. Prensibini bu şekilde söylüyorum. 
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SORU: 

Bazı çevrelerce Anavatan Partisi yetkililerinin seçimlerden önceki 
propaganda çalışmaları sırasında «bize oy vermeyenlere hizmet yok» gibi 
tehdit edici sözler söyledikleri iddia edilmektedir? Bir de Amerika ile 
pazarlık sözkonusu. 

CEVAP: 

Bu ikinci kısma hiç cevap vermemek gerekir. Nasıl münasebet kuru
yorlar, bunu anlamak kabil değil. 

Mahalli seçimlerde, arkadaşlarımız en ufak bir tehditde bulunma
mışlardır. Çok iyi bilirler ki iş tersine döner. Yani bizim milletimiz teh
ditten katiyen hoşlanmaz. Tehdit edeni de oy sandığında perişan eder. 
Bizmi böyle bir yola da ihtiyacımız da yok. Onu da açık söyleyeyim : Bi
zim söylediğimiz istismar edildi. Biz mahalli idarelerle, merkez idarenin 
uyum içinde çalışmasının vatandaşa daha iyi hizmet getirebileceğini söy
ledik ki, bunu da her zama nsöyleriz. 
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YANKI DERGİSİ İLE YAPILAN MÜLAKAT 

2 Nisan 1984 

Yurt içerisinde uzun süreli gezilerim oldu. Her gittiğim yerde tele
vizyondan dolayı tanındığımı farkettim. Aynı zamanda sempati ile karşı
landığımı gördüm. Demek ki, yapılan hizmet takdir ediliyor. Ondan sonra 
politikaya atılma durumu oldu. Uzun merhalderden geçtik, kararlı ola
rak meseleyi götürdük. Yani zikzak yapmadık. Onu da gördüler. Daha 
önemlisi yeni bir siyasi anlayış getirmeye çalıştık. Nasıl ekonomide yapı 
değişirse, siyasi yapı da değişmelidir. Türkiye'nin geleceği buradadır de
dik. Neticede bu mesaj şehirlerden köylere kadar gitti. 

Anavatan Partisi milliyetçi, muhafazakar, milli ve manevi değerlere 
bağlı, serbest rekabet mekanizmasına inanmış, vatandaşın teşebbüsünü 
destekleyen ve sosyal adaletçi bir partidir. 

Soru : Nakit sıkıntısı had safhada, bu durum ne olacak? 

Cevap : Bu normal şartlardır. Para kolay bulunursa enflasyon yuka
rıya gider. Herkesin, kendini paranın bol olmadığı bir hayata hazırla

ması gerekir. Rasyonel çalışması gerekir. Ona göre herkes hesabını kita
bını iyi yapsın. Biz kimseye yardım etmeyiz. 

Soru: - «ANAP'ın programının sanayileşme yerine ziraata yönel
diği, tarihi çizgilerden saptığı ve büyümeyi hedeflemediği» ifade ediliyor. 
Ne dersiniz? 

Cevap: - Sosyal Dem<;>kratlann bu görüşlerine katılmıyorum. Bu 
katiyen doğru değildir. Türkiye'de hemen hemen planlı devrede onların 

fikirlerine yakın fikirler tatbik edilmiştir. O zaman Türkiye pek fazla sa
nayi malı ihraç etmezdi. Bizim politikamız uygulanmaya başlayınca şu 
görülmüştür : 

, 

Son senelerde tatbik edilen şekliyle Türkiye sanayi ihracatı yapar 
bir hale gelmiştir. Bırakın sanayileşmeden vazgeçmeyi, sanayi mamülleri 

ihracatımız içinde yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır. Bu sadece gösterge ... 
Bizim tarımdan bir şey beklemediğimizi, ama onun yanında sanayiye 
büyük önem verdiğimizi gösterir» 
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ANKARA BELEDİYESİNE YAPILAN ZİYARETTEKİ KONUŞMA 

3 Nisan 1984 

Türkiye' de şehirleşme hareketlerinin düzgün yapılması, anarşik ha
reketlerin büyük çapta önlenmesinde fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki 
beş - on senede şehirleşme düzgün yapılırsa istikrar meseleleri çok daha 
emniyetli hale getirilebilir. Bugün ilk meselemiz gecekondu bölgelerini 
insanca y~şanır hale getirmektir. Bu gerçekten ·büyük önem arzetrr;ıekte-
dir. · 

Çocuklar için yeşil sahalar, oyun bahçeleri, parkların yapılması ge
rekmektedir. Bunu, bütün imar- islah planlarında en önemli unsurlar
dan biri olması ve yeni nesiller için başlanması lazımdır. Plan ve ruhsat 
meselelerinde, il belediyelerine tam yetki verilmesini düşünüyoruz. Gece
kondulaşmada en önemli sebeplerden biri de, işlemlerin çok uzun zaman 
alma~ından kaynaklanmaktadır. 

Vatandaş kendi mülküne sahip olabilmek için her şeyi göze alıyor, 
böylece de iş çığrından çıkıyor ve alabildiğine gidiyor. O taktirde, ruhsat 
meselelerini basitleştirip, arsa meselelerini de halledip bir şekle, bir me
toda bağlamak lazım. Bu, aynı zamanda rüşveti de önler. Gecekondu böl
gelerinin insanca yaşanır hale getirlimesi için, yolların, suyun ve elektri
fikasyonun halledilmesi şarttır. Belediyelerin en önemli meseleleri mali 
konulardır. Bunun için bir takım çalışmalar yapıyoruz. 

Belediyelerin muaffak olması lazım. Belediyelerin başarılı olması ay
nı zamanda memleketin genelinde hükümetin de muvaffakiyetiyle elele 
gider. Biz ta baştan böyle söyledik. Bir ayrım yapmayı düşünmüyoruz. 

Bizimle uyumlu çalışan herkese, gerekli ilgiliyi gösteririz. Zaten kanun
iar çıkarsa, genel kanunlar olur. Mali konular bakımından, kimseye ay
rım yapacak kanunlar olmaz. 

Belediyelerimizin gelir kaynaklarını arttırmayı düşünüyoruz. Mer
kezi idarenin bir takım işlerini, mahalli idarelerce yapmayı daha ekono
mik görüyoruz. Böylece vatandaş, her ufak mesele için Ankara'ya gelme 
külfetinden kurtarılmış olur. Bunun yolu belediyelerin, il özel idarelerinin 
mali imkanlarını arttırmaktır. Bir de, (belediyelere ilave kaynaklar bul
mak lazımdır. Bunun üzerinde bazı çalışmalar yapılıyor. 
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TRT GENEL MÜDÜRÜ'NÜN KABÜLÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

3 Nisan 1984 

TRT, en zor hizmet yerlerinden biridir. Bir çok kimseyi memnun et
mek kolay değil. Ama, mühim olan şu veya bu grubu, partileri veya ikti
dar partisini memnun etmek de değildir. Halka, millete iyi bir hizmet ve
rebilmektir. Bizim üzerinde önemli durduğumuz konu budur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu memlekete büyük hizmet ve
recektir. Öz.ellikle televizyon tarafından eğitim ve gençlik konularında fay
dalı yayınlar yapılacağına inanıyorum. 

Birçok meseleyi bu yolla daha kolaylaştırmak imkan dahilindedir. 
Onu da düşünüyoruz. TRT'niil iyi bir habercilik anlayışı içerisinde .olması 
gerekmektedir. Şu müşahede edilmiştir ki, gazetelerimizin manşetleri ile 
TRT'nin haber manşetleri birbirinden epey farklı oluyor. ·Tabii farklı 
olabilecek kop.ular var. Ama genelde paralellik olmalıdır. TRT'nin yapaca
ğı görev kanunla belirlenmiştir. İktidar olarak Kurum üzerinde fazla söz-: 
sahibi değiliz. TRT Yüksek Kurulu ve Yönetim Kurulunun oluşmasından 
sonra it~mat edi~en kişilerce çalışmalar sürdürülecektir. · 
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NATO'NUN KURULUŞUNUN 35. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
DÜZENLENEN TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

4 Nisan 1984 

G;üçlü bir Türkiye'nin NATO savunmasına ve bölge istikrarına önem
li katkısı olacaktır. Müttefiklerimizin bu durumda Türkiye'ye destek ve 
anlayış göstermeleri lazımdır. 

NATO, 35 yılda Kuzey Atlantik bölgesinde barış, güvenlik ve istik
rarın sağlanması amacını etkili biçimde gerçekleştirmiştir. Ancak, dünya
nın öteki bölgelerindeki istikrarsızlık unsurları gitikçe artmaktadır. 

Türkiyemiz, bu istikrarsızlık bölgelerine mücavir, son derece stra
tejik bir konuma sahiptir. Daha da güçlü ve istikrarlı bir Türkiye olmaya 
mecburuz. ve bu azimle, ekonomik ve sosyal sorunlarımıza karşı çok yön
lü bir savaş başlatmış bulunuyoruz. Büyük Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Ci
handa Sulh» ilkesi çerçevesinde, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin en ileri 
düzeylere .götürülmesi için seferber durumdayız. Bu ülkelerle mevcut ta
rihi ve kültürel bağlarımız, bize diğer NATO ülkelerine pek sahip olma
yan bir bakış zaviyesi ve ilişkilerimizde özel bir muhteva kazandırmakta
dır. Güçlü bir Türkiye'nin ittifak savunmasına ve caydırıcılığına olduğu 
kadar, sözkonusu bölgelerin istikrarına da hatırı sayılı katkılarda buluna
cağı kuşkusuzdur. İşte bu temel gerçeklerin ışığında, müttefiklerimizin 
kalkınma çabalanrmzda bizi desteklemelerini ve hele demokrasiye yeni
den geçtiğimiz bu dönemde bize anlayış göstermelerini beklemek hakkı
mızdır. NATO bir savunma ittifakıdır. Güçlü bir savunma, ancak güçlü 
ekonomik yapı ile gerçekleşebilecektir. Kişi başına milli igelir bakımından 
NATO üyeleri arasında sonlarda yer alan Türkiye buna karşılık Amerika' 
dan sonra silah altında en çok asker tutan üye ülkedir. 

Türkiye; ekonomisine ağır yük tahmil eden, silah altındaki bu insan 
gücünü beslemek mükellefiyetini yerine getirmek k~dar, ordusunu silah 
ve teçhizatla donatmak için yıllardır büyük fedakarlık yapmıştır. Bu yük 
ve fedakarlığın NATO'ya katkımız ölçüsünde, müttefiklerimiz tarafından 
daha adil biçimde paylaşılması gerektiği kanaatindeyim. Bu zaruretin salt 
mali yükün ötesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO vecibelerini layı
kıyla yerine getirebilmesi için gerekli silah ve malzemeyle vakit geçiril
meksizin modernleştirilmesi bakımından da kendisini gösterdiğine şüphe 
yoktur. 

Ancak, şunu memnunlukla belirteyim kl, NATO ilişkilerimiz sağlam 
temeller üzerine oturmuştur. Karşılıklı menfat ve amaç birliğine dayalı bu 
ilişkiler, Batı dünyasında sesimizi en rahat şekilde duyurabildiğimiz bir 
ortamı oluşturmaktadır. Bu ortaklığın daha nice yıllar etkin ve güçlü 
bir muhtevaya sahip bir şekilde, karşılıklı saygı ve anlayış ilkeleri çerçe
vesinde sürüp gideceği ümidini beslemekteyim. 
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TÜRKİYE'NİN 5 YIL SONRAKİ TABLOSUNA İLİŞKİN 
GÜNAYDIN GAZETESİ'Ni VERİLEN BEYANAT 

4 Nisan 1984 

Türkiye'nin 5 yıl sonra tablosu ışöyle. Enflasyon oranı yüzde 
lO'a inecek. Türkiye'nin ithalat ve ihracatı büyük ıgelişme gösterecek. 
İthalat 22 milyar dolar, ihracat ise 20 milyar dolara ulaşacak. İthalatın 
ihracatı karşılama oranı yine 2 milyar dolar civarında açık verecek. Diğer 
bir deyişle 5 yıl sonra da gene dış kaynak transfer gerekecek. Bu süre 
içinde eğitim hizmetlerinde özel sektörden yararlanma, yani serbestleşme 
sağlanacak. Özellikle Anadolu liselerinin sayıları önemli ölçüde artınla .. 
cak. Vatandaşın, çocuğum okula girdi, giremedi gibi düşüncelerden kur
tulması için -sınav sisteminin kaldırılması sağlanacak. 

5 yıl sonra işsiz sayısındaki artış durdurulmuş ve işsiz sayısı azal
tılmaya başlanmış olacaktır. Ancak işsizlik hızlı bir şekilde değil yavaş ya
vaş çözüme kavuşacaktır. Önümüzdeki 2 yıl içinde alınacak tedbirlerlç 
nüfuş artış hızının 1985 sayımında yüzde 2'nin altında çıkacağını sanmı
yorum. 5 yıl sonra da nüfus artış hızı yüzde 2'njp. oldukça altına . düşürü

lecektir. 

Türkiye artık 5 yıl sonra sanayi ülkesi haline gelecektir: Ancak sana
yileşme, tarım sektörüne verilen önemi azaltmayacaktır. İşte Türkiye iç 
durumu itibariyle 5 yıl sonra bu çerçeveye getirilecektir. Biz de hükümet 
olarak gecemizi gündüzümüze katarak bu taqloyu gerçekleştireceğiz. Tür
kiye'nin dış ülkelerdeki itibarını yükseltmekte bizim görevimizdir. İşte 
bunu çözmek çok zordur. Ancak bu konuda .şunu söyleyebilirim. Türkiye 
dünyanın sayılı ülkeleri anısına girecektir. 

420 



ANADOLU AJANSININ 64. YILDÖNÜMÜ NEDENİ İLE ANADOLU 
AJANSI GENEL MÜDÜRLÜGÜNE GÖNDERİLEN MESAJ 

6 Nisan 1984 

1920 yılında Büyük Atatürk'ün emirleriyle kurulan Anadolu Ajansı 
uzun yıllar boyunca Türkiye'nin sesini dünyaya ve dünyadaki olaylan da 
Türk Kamuoyuna duyurarak, faydalı hizmetlerde bulunmuştur. 

Bu hizmetlerin bundan sonra çağdaş ıbir anlayış içinde sürdürülmesi 
en samimi dileğimizdir. 

Kuruluşunun 64. yıldönümünde başta siz Sayın Genel Müdür olmak 
üzere, Anadolu Ajansı mensuplarını \kutlar, başarılar dilerim. 
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ANKA AJANSI'NIN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

7 Nisan 1984 

Soru : - Yılın ilk aylarında i'hracat artışının yüksek olmasının ne
deni, aldığınız tedbirler mi? 

Cevap : - Yılın ilk aylarında ihracat artışının yüksek olmasına se
bep bizim aldığımız tedbir diye iddia etmiyoruz. Bizim aldığıI)lız tedbir
lerin sonuçlan ıdaha sonraki aylarda görülür. Biz vergi iadesini düşürüyo
ruz. Mart ihracatı bu nedenle yüksek olabilir. Vergi iadesini almak için. 

Soru: - IMF'nin; «liberasyon politikaları ithalatı beklenenden faz
la büyütebilir» şeklindeki açıklamasıyla, ilgili görüşünüzü .!öğrenebilir mi
yiz? 

Cevap : - Böyle derler de, görünen köy kılavuz ~stemiyor. Üç aylık 
dış ticaret rakamları bizim gerçekçi olduğumuzu gösterecek. 

Soru : - 'İran - Irak savaşı bölgedeki ticari . ilişkilerimizi ne ölçüde .. 
etkiler? 

Cevap : - İran Irak savaşının pazarlarımı~! etkileyeceğini .zannet
miyorum. Hatta İran ile dış ticaretin daha da gelişeceğini t·~hmin ediyo
ruz. Irak'a da ihracat bu yıl daha iyi olacak. Suudi Arabistan, Ubya var. 
Bu arada IUzakdoğu'ya uzanmak istiyoruz. Ben herhalde Pakistan'a gide
ceğim. Sosyalist ülkeleri de zorlayacağız. Sovyetler hariç diğerleri daha 
kolıty adapte olur. Çok fazla ümitli değilim, ama oturturuz yerine. 

Soru: - Bu koşullarda, İran ve Irak'a daha çok hangi mallan satı~ 
yoruz? 

Cevap : - Bizim Irak ve İran'a sattığımız mallar çok lüks mallar 
değil. Harp malzemesi de satmıyoruz. Ben tabii şunu da ıgörüyorum: Bu 
iş uzarsa yavaş yavaş aleyhimize olabilir. İki tarafın da nefesi kesiliyor. 

Soru : - Sınır ticareti konusundaki gelişmeler ne durumda? 

Cevap: - Öyle gözüküyor ki, hudut ticareti gelişecek. Son olarak 
Yunanlılar ·konusunda aldığımız vize kararından sonra, epey Yunanlı 
Edime'ye gelip mal almaya çalışıyor. Irak gibi, Suriye gibi sınırlar da 
müsait olacak. Hatta Yunanistan ile de yapılabilir. Bizimkiler mallarını 
götürsünler, onlar mallarını getirsinler. 
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Soru : - KİT'lerin satışına ne zaman başlanacak? 

Cevap : - KİT konusu daha uzun zaman ister. KİT'ler öyle kolay 
kolay satılacak, kiraya verilecek kurumlar değil. Kademel!. yapılacak. Da
ha kolayı köprü ve barajlar. Bunlar daha kolay olur. 

Soru : - ,Ücretlerde vergi orarının azaltılması konusunda çalışma 
yapılıyor mu? 

Cevap: - Ücretlerde vergi oranının azaltılması konusunda yeni bir 
çalışma yok. En son yüzde 25'e düşecek. 

Soru: - Doğu ve Güneydoğu' da yatırım indirimleri konusunda bir 
çalışma var mı? 

Cevap: - Doğu ve Güneydoğu'da yatırım indirimleri konusunda 
çalışma yaptırıyoruz. '.Dikkatli olmak lazım. En ufak bir hata bizi perişan 
eder. 
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ABANT'TA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

8 Nisan 1984 

Soru : - Türkiye'nin dış kredi ihtiyacı hakkında görüşünüz nedir? 

Cevap : - Bundan sonra Türkiye önemli projeler için kredi alacak. 

Soru : - Tüketicilerin korunmasına ilişkin yasa neler getirecektir? 

Cevap : - Fazla fiyatla mal satanı cezalandırmakla tüketici korun-
ma'l. O durumda karaborsa ortaya çıkar. Haksız kazanç sahipleri tezga
hın altından mal satarlar. İnsanları hem ahlaksızlığa itersiniz, hem de 
bir takım problemler çıkar. Genel ekonomik politikalarımızın tüketiciyi 
koruyucu istikamette ,olması lazım. 

Bazı ülkelerde tüketiciye, piyasa hakkında ıbilgi vererek uyaran ve 
koruyan kuruluşlar vardır. Reklam da tüketicinin korunması açısından 
önem taşır, reklam halkı aldatmamalı. 

Soru : - İşçi çıkarma yasağı kalkacak mı? ... 

Cevap : - İşçi çıkarma yasağı sıkıyönetim bölgelerinde devam edi
yor. Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ise işçi yoğunluğu bulunmuyor. 
Zamanla bu yasağı indirmek lazım. Çünkü bir taraftan bazı müesse
seler ekonomik çalışmıyor. Yeni iş sa:haları açıldıkça bunu serbestleştir
mek lazım ik, her şey yerli yerine otursun. İşsizlik artmasın. 

Soru : - Büyük şehirlerde metro 6'apımı konusu düşünülmekte mi? 
dir? 

Cevap: - Metro, mutlaka metro olsun, diye yapılmaz. Mesele tra
fiğin daha iyi çözülmesidir. Metro konusuna iyi bakmak lazım. Bu mem
lekette herkes !bir eser yapmak istiyor. Ancak, biz herşeyi hesap kitap 
etmeden o kadar büyük yatırımlara girmeyeceğiz. 

Soru : - Tarımda verimi artırmak için Amerikan teknolojisi uygu
ianıp uygulanmayacağı konusundaki görüşünüz nedir? 

Cevap : - Bazı konularda biz Amerika' dan geri değiliz. Türkiye ve
rim açısından pamukta dünya standartlarının üzerindedir. Buğday, soya 
ve pancarda iyi durumdayız. Bunu Amerik~lılar söylediler. 
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Soru ; - Paralı eğitim konusunda ne gibi bir uygulama düşünül
mektedir? 

Cevap : - Okullarda paralı eğitime geçmek ve ·çok sayıda paralı 
özel okul açılmasına ~üsaade etmek gerekir. Milli Eğitim' de bütün yükü 
devlet fuerine almıştır. Okumak için kendi masraflarını karşılayanların 

oranı çok düşük. Ama, paralı okullarda okumak isteyenlerin sayısı da 
çok fazla. Bugün Milli Eğitimin masrafları Milli Savunmayı geçiyor. Bu
nun için, Milli Eğitimde paralı sisteme geçmek lazım. Bunu en güzel ya
pan Güney Kore. Ortaokuldan üniversiteye kadar eğitim büyük çapta pa
ralı. Güney Kore' de okuma yazma oranı da bizden· ilerde. Anadolu Lise
lerini ücretli yapsanız qunun taliplisi çok. Orta eğitimde paralı özeJ okul
iarın açılmasına izin vereceksiniz. Özel okullar çoğalırsa, Milli Eğitimin 
okullarına da daha iyi hizmet gider. Bu kanun meselesi değil, zihniyet 
değişmeli. 

Soru : - Ermeni terörü konusundaki görüşleriniz? 

Cevap : - Dışarıdaki Ermenilerin büyük kesiminin, saldırıların 
yanında olduğu kanaatinde değilim. Terörü yapan ufak bir zümredir. Bun
lar, başka gruplar, ülkeler tarafından destekleniyor. Bunların, büyük Er
meni kitlesi tarafından desteklendiğini sanmıyorum. 
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YENİ ASIR GAZETE'NE ABANT'TA VERİLEN BEYANAT 

8 Nisan 1984 

Soru: - AET'ye tam üyelik için müracaat edecek miyiz? 

Cevap: - AET konusunu çok yakında biz keneli aramızda müzake
re edeceğiz Belki bakarsınız bizi tam üyeliğe almaları için müracaat ede
riz. Önümüzdeki günlerde bu konunun ilgililerle ciddi bir tartışmasını 
yapacağız. Bu tartışmaların neticesine göre de, AET politikamız ıdaha ke
sin olarak ortaya çıkacaktır. Biz Türkiye olarak tam üyeliğe hazırız. 

Soru : - 1984 yılının enflasyon tve ihracaat oranları ne olacak? 

Cevap: - Geçen sene sırf seçim endişesi ile yapılmış bir çok zam
ları biz üzerimize aldık. Bunların bir kısmını seçim öncesi bir kısmını da 
seçim sonrası yaptık. Bunların çoğu aslında daha önceki devrede yapıl
mış olması lazımdı. O tarihlerde kaydedilmeyen enflasyonu şimd~ kayde
diyoruz. Bu bakımdan bu senenin enflasyonu geçen hükümet döneminde 
yüzde 25 diye hesabedilmiş. Biz de bunu tutmaya çalışacağız. Bu rakamı 
tutturmak için her türlü gayreti sarfedeceğiz. Ama zor olduğunu· ıda tah
min ediyorum. 

Getirilen güven ortamı ve Türkiye'nin dış itibarının artması ihracat 
konusunda da epey ilerleme gösterir. Bu sene 6 Milyar 800 milyon dolar 
ihracat hedefini tutturabileceğimizi sanıyorum. 
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ÜRDÜN PRENSİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDEN SONRAKİ 
AÇIKLAMA 

9 Nisan 1984 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren ile bugün Ankara' da yaptığımız 
görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında bölgenin sorunlarına bakış açısın
dan görüş birliğine vardık. İran-Irak savaşı ile Lüıbnan'daki durumun böl
genin istikrarını bozduğu endişesini paylaşıyoruz. 

Prens ile Ürdün'le Türkiye arasındaki işbirliği imkanını değerlen
dirdik. Bazı ek çalışmalar daha yapılacak. Yatırım bakımından iki ülke 
özel sektörleri arasında karşılıklı işbirliği olanakları araştırılacaktır. 

Ürdün'de yatırım yapmak ~steyen iş adamlarımıza ne gibi bir des
tekleme yapacağımızı araştıracağız. Yatırımların daha ziyade Ürdün'de 
olması doğru olur. Zaten bu ülkede 4- 5 tane yatırımımız var. Bu yatırım
lar Ortadoğu'ya açılmamızı kolaylaştırır. 
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İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARETİ SIRASINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

10 Nisan 1984 

İstanbul' da yeni bir sistem gelişiyor. Bu sistem metropol sistemdir. 
15 ilçenin belediye başkanı da bizde. Sizler iyi çalışır bir arada ahenkli 
çalışırsanız bu metropol sistemin temeli burada atılır, sistemin gelişmesi 
burada olur. Ahenk içinde çalışmaya fevkalade .dikkatli olun, siz ahenkli 
çalışırsanız İstanbul halkına çok daha iyi hizmet verirsiniz. 

Biz Hükümet olarak, belediyeleri desteklemek için her türlü .gayreti 
göstereceğiz. Belediyelere daha fazla imkan sağlamak için yeni kaynakları 
araştırıyoruz. Bunlardan birisi bütçeden belediyelere verilen yüzde 5 (ge
liri her yıl yüzde bir artırarak sonuçta yılda yüzde 8.3'e çıkarmaktır. Bir 
diğeri Emlak Vergisini belediyeye bırakmayı ~üşünüyoruz. Ayrıca, akar
yakıt, sigara, içki üzerinden de bir pay vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki 
hafta Ankara' da yapacağım toplantılarda bu konulan ele alacağız. 

Zannederim, belediye gelirlerini, 2,5 -3 misline çıkarmak mümkün 
olur. İstanbul için en önemli konu olarak su meselesini görüyoruz. Bu 
konuda 4 senede yapılacak işleri, 2 senede yapmamız lazım. İşlemleri hız
landırmayı düşünüyoruz. Bu amaçla Devlet Su İşlerinin başlattığı bazı 
projeler bulunmaktadır. Bu projeleri tamamlamayı planlıyoruz. Tabii su- ·' 
yun da kendini ödemesi lazım. Hizmet karşılıks~z . olmaz, hizmetin kar
şılığı alınırsa, daha iyi olur. Biz bunları açıkça söylüyoruz. Kimseyl. aldat
mıyoruz. İstanbul'u daha iyi yaşanır hale getirmek lazım. 

Küçükçekmece projesini hızlandırma imkanını da arıyoruz. Projenin 
tamamlanması halinde, 2020 yılına kadar kentte su sorunu kalmayacaktır. 

Yatmm meselesinde dış kaynak kullanma imkanlarını deneyeceğiz, 
zannederim ki, 150- 200 milyon dolar dış kredi bulabilirsek, bu iş hallolur. 
Bu projeler için sadece Devletin kaynaklan yetmez. Belediyeler şehre hiz
met veren kuruluşlardır. Kendi kendilerini kurtaran kuruluşlar olması 
iazımclır ki, dışarıdan kredi alabilsin. 

Türkiye'nin birçok zenginliği burada, bu şehre hakiki manada sahip 
olmak fazını. Bu şehirde oteller, ticaret merkezleri, konferansların yapı
iabileceği merkezler olması lazım. 

Diğer önemli bir konu da, gecekonduların tapularının verilmesi işi
nin ve imar planlarının çok basit ve süratli bir şekilde yapılması gerekir. 
İmar planlan yapıldığında gecekondu bölgelerinin konut sorununun çö
züldüğüde görülecektir. 

İmar mevzuatında bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Bele
diyelere bazı yetkiler vermeyi planlıyoruz. Ama belediyeler de halkı sık 

boğaz edip ruhsatsız bina yapmaya zorlamamalıdır. 
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MİLLİYET GAZETESİ'NE ABANT'TA VERİLEN BEYANAT 

10 Nisan 1984 

Soru: - Merkez Bankası kaynak yetersizliğinden ihracat kredilerini 
\)deyemiyor deniyor. Böyle bir durum var mı? 

Cevap : ._ «İhracat kredileri için yeni kapı açılmıştır. O da prefi
nansman. Git gide bunun hızlanacağını tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 
faizlerdeki vergiler indirilince bunlar birbirine çok yakın oldu. Bu aynı 
zamanda bize ihracat kredisi verme imkanını da sağlayacak. 

Soru : - IMF'nin imzaladığı mektupta, sıkı para politikasının sert
leşer-ek süreceği ifade ediliyor. Böyle bir durum söz konusu mu? 

Cevap: - IMF anlaşması Ocak ayından bu tarafa yürürlükte. Tas
dik olması Mart sonunda veya Nisan' da oldu. O önemli değil. Ocak, Şubat 
ve Mart'ta yürürlükte. Onun için sıkı para politikası denilen hadise varsa, 
şimdiye kadar olanda var. Bundan sonra tekrar sıkılanacak diye bir du
rum yok. 

Soru : - Sıkı para politikası bundan sonra da devam edecek mi? 

Cevap: - Normal bir hadise var, yeterli para politikası diyoruz. 
Anormal değil, açık değil, anormal şekilde fazla sıkı değil, Yeterli para 
politikası zaten iki aydır uygulanıyor. Devam da .edecek. 



İTO'YU ZİYARET SIRASINDA, İŞ ADAMLARI VE BAZI 
SANAYİCİLERE HİTA~EN YAPILAN KONUŞMA 

11 Nisan 1984 

Türkiye'nin en büyük ve en eski odasına gelmekten dolayı mutluluk 
duyuyorum. 

1970'li yıllarda Türkiye' de politik istikrar yoktu ve ülkemiz dünya
daki ekonomik gelişmeye ayak uyduramıyordu. Bunun sonucunda iki 
önemli karar alınmıştır. 

Ekonomik alanda 24 Ocak Kararları, bundan dokuz ay sonra da 
anarşi ve bölücülüğün ortadan kaldırılması için, 12 Eylül Harekatı yapıl
mıştır. 

Ülkenin geleceğinin dengeli, siyasi ve ekonomik bakımdan kavgasız 
bir ,model içinde gelişmesi için yola çıktık. 

Bizi tekrar kavga ortamına çekmek isteyenler var. Sürekli olarak 
«Yelpazenin neresindesiniz?» diyorlar. Cepheleşmeye bir daha dönmemek 
mecburiyetimiz var. 

ANAP kurulurken, kadrolarımızın % 90- 9S'i siyasete ilk kez atılan 
kişilerdi. Seçimlerde de halkımız bu yeni siyasetçileri tuttuğunu göster
di. Yeni bir zihniyet yaratan ANAP seçimlerde başarı sağlamıştır. ., 

Türkiye' de bir partinin tek başına iktidara gelmesi, dış çevrelerde 
işlerin iyiye gideceği şeklinde yorumlanmış ve ülkemizin kredi itibarı yük
selmiştir. İki aylık kısa sürede, iki kredi alınmıştır. 

Biz iktidara geldiğimizde, yükselen enflasyonu aşağıya çekmekle kar
şı karşıya kaldık. Yoksa aşağıya inen bir enflasyonu aşağı düşürmek çok 
daha kolay olurdu. 

İhracatta ıOcak ayında % 14, Şubat'ta % 50, Mart'ta da geçici rakam
larla % 40 oranında artış görülmüştür. Alınan önlemlerle güven orta
mıyla ve ikili ilişkilerle bunu pekiştirmek istiyoruz. 

En büyük hedeflerimizden biri de 3-5 ,Yıl içinde orta direğin güçlen
dirilmesidir. 

Aldığımız tedbirlerle sıkılacaksınız. Neyse ki o sıkıntıların neler ol
duğunu gördünüz. Yani egzersiziniz var. Bu sefer ansızın yakalanmadı
nız. Sizlere artık daha fazla yüklenmememiz lazım. Geçmişte orta direk 
zaten zayıflamıştı. 

Önümüzdeki yıllarda Arap ve 'Avrupa ülkelerinden ciddi yatırımlar 
gelmesini bekliyor ve işadamlarımızdan da, gelecek yatırımcılara yar
dımcı olmalarını istiyoruz. Dışarıdan gelen yatırımcılardan, bazılarının 
korktuğu gibi, Türkiye'nin şartlarında korkulmaması lazımdır. Neticede 
bu memleket bizimdir. İşsizlik sorununu ancak bu yofüı (çözebiliriz. 
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İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASINDA YAPILAN KONUŞMA 

11 Nisan 1984 

Türk deniz ticareti ile ilgili sorunlar, öteki ülkelerin sorunlarıyla 
paralel bir durum arzetmektedir. Türk deniz ticaretine yeni girişimizin, 
bu sektörü tam olarak kavrayamamış olmamızın da sorunlarda .etkileri 
vardır. Sorunlarınızı bana not halinde ilettiğiniz zaman gerek kararname, 
gerek kanunla kalıcı tedbirler almaya çalışırız. Bu konuyu dört başı ma
mur ele almak istiyorum. Gemi alım - satımının genişletilmesi gerekiyor. 
Döviz karaborsası kuşkusu artık ortadan kalkmıştır. Armatörlerin bu işi 
hızlandırması lazımdır. 

Dışarıda çalışan gemi adamlarına kısmi vergi muafiyeti getirebiliriz. 
Rıhtım resmi miktarını ise mesela yüzde S'den 2,S'a indirebiliriz. Ama ver
giyi her nakliyeden alarak yaygınlaştırırız. Bu şekilde hem eşitlik sağlan
mış olur, hem devlete gelir kazandırılır. 

rersanelerin yüzde 20 oranında düşük kapasiteyle çalışması, özel
likle gemi yapım isteminin azlığından kaynaklanmaktadır. Gemi inşaat 
sektörünü de gözden geçireceğiz. Ama yeterli ıtalep yoksa, faizleri de dü
şürmenin bir yararı olmaz. Önemli olan gemi talebini arttırmaktır. Bu 
arada vergi iadesi konusunu da gözden geçireceğiz. 
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MİLLİYET GAZETESİ İLE SPOR ÜZERİNE YAPILAN KONUŞMA 

11 Nisan 1984 

Soru: - İstanbul'daki spor tesisleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : - «Ben meseleyi şüyle gördüm. Türkiye'nin incisi olan İs
tanbul'umuz uzun süreli bir planla olimpiyat düzenleyebileceğimiz tesis
lere kavuşabilir. 'Tesis sorununun yanısıra İstanıbul'un turizm ve ulaştır
ma sorunlarıda var. Bir takım başka meseleleri de var. Uzun vadeli bir 
planla bir gün olimpiyatları İstanbul' da yapabiliriz. Zaten bugün bu işe 
başlasak, tamamlanması için 20 yıl ister» 

Soru: - «Tüm Türkiye'ye spor tesisleri kazandırma konusunda ne
ler düşünüyorsunuz? 

Cevap : - «Seçim sonrasında değil, seçim öncesinden beri söylüyo
ruz. Spora çok büyük önem veriyoruz. Bir plan dahilinde tüm illerimizin 
spor tesisi ihtiyaçlarını gidereceğiz. Tesisin yanısıra, gençlerimizin çocuk- _, 
luklarından itibaren iyi yetişmeleri ve spor yapmaları konularına değine
ceğiz. Fakat bana kalırsa lüks tesislere ihtiyaç yok Basit ve ucuz spor te
sisleri yapma yoluna gideceğiz. Özellikle orta dereceli okullarda bulunan 
gençlerimiz için yeni imkanlar sağlayacağız. Semt sahalarının bazı ihti
yaçlarını gidereceğiz. Yetkililere öncelikle birer basketbol potası yerleş
tirmelerini, gençlerin ihtiyacı olan top gibi malzemeleri onlara vermele
rini söylüyorum. Planlı bir şekilde sporun ihtiyaçlarını gidereceğiz. Her 
gün bir fazla genci sporun içine çekmeye çalışacağız. Aslında hep böyle 
olmuştur. Gençlere imkan verildikçe, spor geniş kitlelere yayılmıştır. 

Soru : - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Teşkilat Kanunu'nun yenilen
mesi konusunda bir girişim var mı? 

Cevap : - «Teşkilat kanununun aksak yönleri ile de ilgileniyoruz. 
Gerekli değişiklikler yapılacaktır. Kanuna işlerlik kazandırmak için ne
ier yapılması gerekiyorsa, yetkililer hazırlayıp getirirler. Bizde gerekli de
ğişiklikleri yaparız. 
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İSO'YA YAPILAN ZİYARET SIRASINDA SANAYİCİI.ERE 
HİTABEN YAPILAN KONUŞMA VE SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

12 Nisan 1984 

İstanbul Sanayi Odası'nın Kıymetli Temsilcileri, Değerli Konuklar, 
Türk Basını ve TRT'ni:p. Muhterem Mensupları, 

Bildiğiniz gibi devamlı hareket halindeyiz. Son iki gündür İstanbul' 
da edindiğimiz izlenimler, tetkik edebildiğimiz yayın organları ve arka
daşlarımızın konuşmalarının ışığı altında, hazırlanmış bir metin üzerin
den değil, şu andaki şartlara uygun olarak irticalen bir konuşma yapma
yı tercih ettim. 

Sözlerime bizim ekonomik ve sosyal felsefemizin ne olduğunu anlat
makla: başlamak istiyorum. Çünkü bu konuda bazı farklı anlayışlar ola
bilir.- Dün İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan toplantıda da, kısmen bah
settiğim gibi, bizim ,Partimizin ve neticede Hükümetimizin ekonomik ve 
sosyal felsefesi Türkiye'mizin geçirdiği 30 - 35 yıllık demokratik sisteme 
dayalı tecrübelerden kaynaklanmıştır ve modeli bu yapıya uygun olarak 
düşünmüşüzdür. 

Geçirilen bu tecrübelerden, çok dersler almışızdır. Tabiatıyla ula
şılan her noktada, yapılan her aşamada bazı revizyonlara gerek vardır. 
Bu revizyonlar da - eğer 30-35 yıllık bir dönemi gözönüne alırsanız - olduk
ça önemli bir yer tutabilir. Bugün Türkiye, 1950'lerin Türkiye'si değildir. 
1960 hatta 1970 Türkiye'si de değildir. 1980'li yılların. ortasına doğru gidi
yoruz. Konumu farklılaşan insanları ve düşünce yapıları farklılaşan bir 
Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu değişikliği dikkate almamız lazımdır. 

Biz bu sistemin tümü içinde önemli olan 'bir hadise gördük. İnsan
larımız kabiliyetlidir, becerileri vardır. Ve eğer insanlarımıza imkanlar 
tanınırsa, önlerine engeller konulmayıp, aksine, hareketleri kolaytırılırsa, 
bu insanlar bu ülkenin ve toplumumuzun gelişmesi için çok daha ran
tabl çok daha verimli işler yaparlar. İşte ana felsefe buradan kaynak· 
!anıyor. Yani insanlarımıza güvenimizin fazla olduğunu söyleyebiliriz. 
Tıpkı birbirimize olan güvenimizin fazla olması gibi. 

Buradan Devletin rolüne de geliyorum; Eğer bu memleketin insan
larmı yukarıda söylediğim biçimde düşünebiliyorsanız o taktirde, Devle-
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tin rolü ne olmalıdır? Devletin rolü de netice itibariyle insanlarımızın ha
reketlerini, yani müspet manadaki hareketlerini kolaylaştırıcı kuralları 
koyması, ıbu kuralları titizlikle uygulaması, lüzumsuz formalitelerden, 
bürokrasiden kaçınması - yani 'hareketleri rahatlatması - şeklinde olma
lıdır. 

Tabiatıyla, Devletin emniyet, asayiş, adalet gibi birçok başka fonk
siyonları da vardır. Bizi cemiyet olarak biraraya getiren ve düzgün bir 
şekilde gelişmemizi sağlayan bu fonksiyonların Devlet tarafından yerine 
getirilmesi lazımdır. Başka bir şekil de düşünülemez. 

Şunu söylemek istiyorum; Biz ana ekonomik ıfelsefemizde rferde 
ve ferdin teşebbüsüne (büyük önem veriyoruz. Ve inanıyoruz ki, ferdin 
teşebbüsü eğer desteklenirse, önüne engeller konulmaz ise, Devlet de bu 
işi kolaylaştırıcı tedbirler getirip uygularsa, fertler arasındaki anlaşmaz
lıkları çözücü basit sistemler uyıgularsa, herkes dalha randımanlı çalışma 
yolunu bulur. 

Bu söylediğim sistem batının uyguladığı sisteme oldukça yakın bir 
sistemdir. Batıda uzun senelerdir bu sistem gelişmiştir. Ufak-tefek deği
şiklikler, ilaveler, çıkarmalar olmuştur. Değişik nizamlar gelmiştir. Dev
letin rolünde ülkeden ülkeye değişen birtakım farklılıklar vardır. Ama, 
ana istikamet, söylediğim gibi teşebbüse dayanan bir sistemdir. Ve belki 
da batının, sosyalist ülkelerden çok daha iyi du:ı;.~a gelmesinin ana ne
deni de budur. 

Biz kendi tecrübemizle de bunu gördük. Onun için Dev Jetle vatan
daşın görevlerini tasnif ederken, Devletin genelde bizim kendi bünyemize 
uygun olarak, klasik fonksiyonlarının yanında (adalet, emniyet, milli sa
vunma gibi) iktisadi hayattaki rolünün, esas itibariyle bütün topluma hiz
met verecek, -başkası tarafından yapılması mümkün olmayan - altyapı 
mahiyetindeki işler olduğunu açıkça söyledik. Hatta, eğer bu altyapıma
hiyetindeki işlerin bazılarınin ekonomik dönüşümleri var ise, bunları dahi 
halkın katkısıyla yapmayı gözönüne almak gerektiğini de belirttik. 

Koyduğumuz sistem içinde, fertler öyle bir şekilde hareket etmeli
dirler ki, sonuçta haksız kazançlar olmamalıdır. Bunu da söylüyoruz. 
Peki nasıl olacaktır? Sistem basit, açık, an]aşır olursa, orada haksızlık ola
maz. Kolaylıkla tashih edilebilir. Yani birçoklarımızın çok iyi bildiği gi
bi, niçin bu hükümet bürokrasi ile, formalite ile mücadele edyorl Çünkü 
maksat sadece kolaylık sağlamak değil, aynı zamanda lüzumsuz haksız 
kazançlara, kurnazlıklara, rüşvete ve benzeri illegal yollara da engel ol
maktır. Bunlara mani olmak da bürokrasiyi asgariye indirmek, yani sis
temi açık ve basit yapmakla mümkündür. 
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Ama, kabul etmek lazımdır ki, bütün bu söylediğimiz işler, son 
100-150 yıldır, değişerek, şartlara uyarak, ileriyi düşünmeden koyduğu
muz birtakım kaidelerin zorlaştığı şartlar halinde meydana gelmiş, yumak 
giderek çözümü zor bir biçimde dolaşmıştır. Bizim bütün bu meselelerde 
görüşümüz açıklık ve basitliktir. Sistemin anlaşılır olmasıdır. Onun için, 
mümkün olduğu kadar formaliteleri de kaldırmak istiyoruz. 

Burada hemen ifade etmek isterim; Bugün Teşvik ve Uygulama Dai
resi'nde, ya da Ticaret Bakanlığı'na ait Dışticaret'in yerini alan Hazine 
Dışticaret Müsteşarlığı'nda birtakım lüzumsuz formaliteler yapılabildi

ğinin, bunların da ortadan kalkmasının icabettiğinin anlayışındayız. Bu
nun için gerekli olan incelemeler yapılmaktadır. Çünkü şunu çok iyi bi
liyorum ki, bazı yerlere ne kadar namuslu insan yerleştirirsek yerleştire
lim, eğer o yerde lüzumsuz formaliteler varsa, git- gel fazla ise, orada 
sıkıntılar dedikodular olacaktır. Sistem ne kadar açık ve sabit olursa, bu 
söylediğimiz hastalıklardan o kadar uzak kalınır. 

Ana ekonomik felsefemizi bu şekilde açıkladıktan sonra, kısaca sos
yal meselelere de bakmak mecburiyetindeyiz. 

Bu memlekette yaşayan , herkesin, gayet tabii olarak eşit fırsatlara 
sahip olması büyük hedef olmalıdır. Buna sahip olmadığımızı hemen ifade 
edeyim. Ülkemizde'fırsat eşitliği henüz kamil manada değildir. Anadolu'
nun ücra bir köşesinde yaşayanlarla, İstanbul' da yaşayan insanların fır .. 
sat eşitliği sağlamaları mümkün değildir. Amaç, hiç olmazsa fırsat eşit
liğini sağlayabilmektir. Bunun kısa zamanda olmayacağını biliyoruz. O 
bakımdan gerçekçiyiz. Ama sosyal meselelerin çözümüne çok önem ver
mek mecburiyetindeyiz. Şunu da ilave edeyim ki, sosyal ve iktisadi me
seleler dikkatle ve iyi bir balans içinde götürülmelidir. 

«Seçim kazanacağız» endişesiyle sosyal meselelere, iktisadi gücünüz
den fazla önem verdiğimiz taktirde bir ·çıkmaza girmek kaçınılmazdır. Biz 
bunun örneklerini geçirdiğimiz son on yıl içinde çok acı bir şekilde yaşa
dık. Benim hatırladığım, Türk ekonomisinin çok büyük sıkıntıya girdiği 
dönemlerde, Meclislerden geçecek kanunların, hep sosyal içerikli kanunlar 
olması gerektiği açık açık söylenmiştir. Türkiye bir yandan bunları iktisa
den çözemeyecek hale gelmiştir: Öte yandan sosyal içerikli kanunlara ağır
lık verilmesi yolunda bir yarışa girilmiştir. Sonunda iktisadi meseleler 
çözülemediği için, sosyal meselelerin bütün yükü orta direk dediğimiz ge
niş kesimin üzerine yıkılmıştır. Enflasyon bunların sonucunda ortaya çı
kıyor. Enflasyonun ana nedeni yanlış ekonomik politikalar, yanlış gerçek
çi olmayan sosyal politikalardır. İşte böylece yük döner, dolaşır üstteki 
bir avuç insana değil, alttaki büyük kitlıeye yü·klenir. 
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Zannediyorum, Sosyal anlayışımız bu yükü iyi politikalarla kaldır
mak ve Türkiye'yi daha mutlu insanlar diyarı haline getirmektir. Böyle 
düşünüyoruz. 

Tabiatıyla bir meselenin çözümüne baktığımız zaman, neredesiniz, 
hangi şartlarla işe başlıyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz, hangi araç
ları uygulayacaksınız, ne gibi yollar izleyeceksiniz, bütün bunların hesab
edilmesi lazımdır. Bizim memleketimizde en sıkıntılı dönem 1978-1979 
yıllarında olmuştur. Ve inanıyorum ki, bu ülkenin insanları o sıkıntılı 

dönçmi hala um.i'tamamışlardır. Unutmamaları da kolay değildir. 

Karaborsanın alabildiğine yayıldığı, haksız kazançların doğduğu, 

normal sanayicinin değil, ismi olmayan insanların çok büyük paralar ka
zandığı günler unutulamaz. Bunun yanında bir parça margarin, ya da likit 
yağ almak için 'kuyruklarda saatlerce bekleyenler de unutulamaz. O devir
lerdeki şartlar farklıdır. Bunu uzun uzun anlatmam gerekmiyor. Sizler 
çok iyi biliyorsunuz Türkiye 1979 yılı sonundaki tablosu itibariyle, dış iti
barı sıfıra inmiş, yüzden fazla ülke arasında sondan üçüncü sıradaydı. 
Şimdi ortalara doğru geldik Büyük aşama vardır. Yine o dönemlerde 
borçlarım ödeyemez hale gelmiş, borçlarını tehir etmiş ve tehir edilen 
borçları da ödeyemez halıe gelmiş bir Türkiye vardır. 

Bu borçlar üstelik Devlet borçları ve onları da ödeyemez duruma 
düşmüsüz. Ve bu memleketi çamurdan çıkarabilmek için Batının yedi bü
yük ülkesi biraraya gelmişler« biz Türkiye'yi çamurdan çıkarmaya mecbu
ruz, bunun için özel bir yardım programı uygulayalım» demişler. Yar
dımın şekli, miktarı aynıdır, ancak bu laf çok önemlidir. Yani Türkiye'yi 
kur &.ara bilmek için özel bir yardım programı uygulanması karan önem
lidir. Bizim için de hoş bir karar değildir. 

1980-1981-1982 yıllarında memleketimiz çok başarılı bir dönem ge
çirmiştir. Bunu benim söylemem önemli değildir. Ama dışarda anlatıl
mış ve yazılmıştr. Bu konuyu inceleyen finans kurumlar, bankalar, Dün
ya Bankası ve nihayet IMF tarafından yazılmıştır. Türkiye'nin bu dönem
deki harekatının fevkalade başarılı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Hatta 
kendi ülkemizde yazılanlardan daha kuvvetli olarak ifade edilmiştir. 

1983 yılında bir durumla karşılaştık. Bunu şunun için söylüyorum 
1980 - 1982 döneminde izlenen politikanın - o günkü şartlara uygun olarak 
izlenen politikanın - özellikle srkı para politikasının (bu tabiri kullanma
yayım, çünkü ben yeterli para politikası diyorum) faizlerin yüksekliğinin 
tenkit edildiğini, bu meselenin çıkmaza girdiğini söyleyenler, hastalığın 
ilacının Merkez Bankası'nın enflasyonu biraz daha artıracak bir yol iz
lemesi olduğunu belirttiler. 1982'nin ortalarından sonra v.e 1983 yılında 
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bu, açık bir şekilde tatbik edildi. Kredi verildi ve bunlarda gösterilmedi. 
Neticede bankalarımızda para fazlalaşmamış, kredi faizi düşmemiştir. 
Sadece enflasyon fazlalaşmıştır. Bazı 'kalemlerde canlanma başlamıştır. 

Ancak, işaret hemen görülmüştür. Şöyle ki; ödemeler dengesinde 1982 
yılında cari işlem açığı diyelim ki, 1 Milyar 500 Milyon, ya da 1 Milyar 400 
Milyon Dolara inmişken ve 1983'de bu rakamın daha aşağı ineceği plan
lanmışken 2 Milyar Dolar'ın üzerine çıkıvermiştir. 

İhracat bir yıl önceki seviyesinin altına inmiştir. Üstelik Dünyada 
ihracat artmaya başladığı halde bizde aşağı inmiştir. 

Bu demektir ki, Türkiye aynı tempoda giderse, yine 1979 yılı sonun
daki duruma düşecektir·. Açıkça ifade ediyorum ki, biz işbaşına geldiğimiz
de o politikaları uygulamaya devam etmiş olsaydık, hiç şüpheniz olma
sın, 1977 - 78 yıllarına benzer bir duruma, 1984 ortalarmda düşerdik. ih
racat, işçi dövizleri azalırdı. Bütün bunların yanında dış itibarda yine 
aşağıya doğru iner ve bugün bankalarımızın alabildiği birtakım krediler 
gelemez, kolaylıklar gösterilemezdi. Netice itibariyle bu bir ters çarktır. 
Bir defa o ters çarkın içine düştüğümüz vakit dönüş de yoktur . 

. Değerli Sanayiciler, 

Şunu da ifade, etmek mümkündür. Elbette şöyle yapılsaydı böyle 
olurdu diyebiliriz. Ben bunları söylemekten pek hoşlanmıyorum. Demek 
istemem şu ki, eğer 1983 yılında da aynı politikalar uygulansaydı, taviz 
verilmeden uygulansaydı, hedeflenen % 20 enflasyon hızına erişilmiş 

olum.aydı, ihracat tahmin edilen seviyeye erişseydi, Türkiye'nin 1984 yı
lındaki meseleleri çok daha basit olurdu. 

Ama böyle olmamıştır. 1973 yılının sonunda tablo, kötj.iye giden bir 
tablo olarak önümüze gelmiştir. Ve maalesef biz bazı konuları sHbaştan 
ele almak durumunda kalmışızdır. Size bu tabiri söylüyorum. Onun için 
bazı muhaliflerin yazıp - söyledikleri gibi ülkemizde dört yıldır Özal'm 
programı tatbik edilmiyor. Edilmiş olsaydı durum böyle olmazdı. 

Bunu böylece ifade ettikten sonra, önümüzdeki devrede neler olabi
lir, ona bakalım. Bir kere önemli olan bir noktayı belirteyim. Siyasi is
tikrar bir memleket için çok önemlidir. Bugün Türkiye' de 12 Eylül ve iki 

seçimden sonra iyi bir siyasi istikrar temin · edilmiştir. Ümid ediyoruz ki, 
yanlışlar yapılmadığı sürece, biz bildiğimiz yoldan sapmadığımız sürece, 
bu siyasi istikrar devam edecektir. Önümüzde ise beş yıla yakın bir za
mar~ vardır. Bu, birçok meselenin çözülebilmesi için, ciddi kararların 

korkmadan, cesaretle uygulanması için yeterli bir süredir diye düşünüyo-
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rum. Hatta açıkça ifade ettim. Seçimlerin hemen akabında, birçok ayarla
mayı, fiyat zamlarını, birikmiş zamların mühim bir kısmını yaptık. Bir 
kısmının da seçim sonrasına kaldığını söyledim. Sayıları önemli değil, asıl 
rakkamlar gerideydi. Büyük rakkamlar ilk seçim sonrasında yapılanlar
dır. Bunu, şunun için söylüyorum; 1982 yılı ortalarına doğru bizim poli
tikamızda «büyük operasyonlar yerine, ufak ayarlamalara doğru gidilme
lidir>> esasını getirmiştik ve ondan sonraki ayarlamalarında hep ufak ola
cağını ifade etmiştik. Maalesef bu politikadan sapılmıştır. Birikim olmuş
tur. Mesela bir gübre ayarlaması ik yıla yakın yapılmamıştır. Bunlar as
lında kademeli olarak yapılsa bu kadar büyük sıçramalara da ihtiyaç ol
maz. Önceki gün gazeteleri gezerken onlara da ifade ettik. Gazete kağıdı 
için birşeyler yapacağımızı söyledik. Ama, bunun için 3 -4 ay daha bekler
sek bu oran % 30 yerine % 45 oranım bulacaktır ve bu daha kötü olur. 
Keşke daha önceki dönemlerde ufak ayarlamalar yapılsaydı, ekonominin 
bunları hazmı daha kolay olurdu. Şunu hemen ifade edeyim. Bundan son
ra büyük operasyon inşallah olmayacaktır. Belki bir iki kalem için, o da 
bünyesi icabı gerekecektir. Ama onun dışında düşünmüyoruz. Ufak ope
rasyonlar ise normaldir. Bunu söylemekten kastım şudur; Niçin 1984 yılı 
1982 yılı değildirı? Farklı bir senedir. Eğer 1983 yılında gerçekten düşün
düğümüzü işler aynı istikamette yapılmış olsaydı, 1984' de çok daha rahat 
edebilirdik, daha kolay programlar uygulardık. 

Biraz önce Sayın Bodur konuşmasında bir «·sabırsızlık»tan bahsetti. 
Biz sabrın yanındayız. Yani sabretmek gerekiyor. Bizim meselelerimiz bi
raz sabırlı çözülebilecek meselelerdir. Halkımıza da sabır 'tavsiye ediyo
ruz. Her gittiğim yerde açıkça ifade ettim. Çünkü halkımız· şunu çok iyi 
biliyoruz, onu aldatacak geçici tedbirlerle meseleler çözülemez. Aldatma
yacak, ciddi tedbirler ortaya koyacağız ve gerçekleri de dosdoğru söyleye
ceğiz. 

Bir müddet sıkıntınız olacaktır. Ama ölçüsü inşallah fazla olmaya
caktır. Durnm 1980 gibi değildir. Ama bazı sıkıntılar kaçınılmazdır. İn
san bir ev yaparken, kendi yuvasını yaparken, her türlü imkanını ortaya 
koyar, belki iki ayakkabı yerine bir ayakkabı ile idare eder. 

Birtakım sıkıntılara katlanır. Yani bir ideal için fedakarlıklarda bu
lunulur. İşte bu ülkenin geleceğini daha iyi hale getirebilmek için bu nes-\ 
lin bazı fedak~rlıklara katlanması ve katılması icabedecektir, başka çare
miz de yoktur. 

Muhterem Sanayiciler, 

Önümüzde altı önemli mesele vardı. Dün bunları isim olarak İstan
bul Ticaret Odası'nda söyledim. 
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Huzur ve güven meselesi vardır. Üzerine fazla gitmiyorum. Bu me
selenin ana meselelerden biri olduğunu ifade ediyorum. Çünkü istikrar 
ve gelişme için, sağlam ve güvenilir bir ortam lazımdır. 

İkinci önemli konu «orta direk»tir. İşin özü orta direğin güçlenme
si, enflasyonun aşağı çekilmesi ile mümkündür. Bu konuda tedbirler alın
dığı takdirde hem halkımıza, hem sanayicimize, yani genellikle memleke
te, en yararlı hizmetin yapıldığını ifade edeceğim. Ta:bia:ıyla, bu iş yapı
lırken sabretmek ve yükleri üzerimize almak elzemdir. Herkese belli yük
ler gelecektir. 

Üçüncü önemli konuyu işsizlik olarak s'öyleyeceğim. İşsizlik yatı
rımlarla özdeştir. Yani yatırımlar artınca işsizliğin azalması lazımdır. 
Yalnız, yatırım talep olursa, artar. Yani yatırım keyif için yapılmaz. 
Biz size ucuz para verirsek gereksiz, yatırım yaparmısınız? Elbette 
hayır, eğer malınızı satacağınızı bilirseniz yatırım yaparsınız. Yoksa bu 
noktayı anlamak mümkün değildir. Aslında ucuz faizli para demek, 
belki 1 mevcut şartlar içinde, belki size kısmen hibe yapılıyor demektir. 
O şartlar altında dahi yatırım yapılmayabilir. Çünkü bazen işi yapar
sınız :ama o işin işletme masrafı sizi altüst eder. Kapatmak zorunda ka
lırsınız. Yatırımı teşvik eden husus, iç ve dış taleptir. Yani iç ve dış talep 
varsa yatırım yapılmalıdır. Şimdi bir de bu noktaya bakalım. Bizde, eğer 
iıç talep artarsa, fazla oranda artarsa enflasyonist tazyik başlamış demek
tir. Enflasyon belirtileri görüldüğünde iç talepte de yükselme meydana 
gelir. Çünkü herkes «bu mal nasıl olsa pahalanacaktır, en iyisi alıp stok 
edeyim» diye düşünür. Geçtiğimiz yıllarda bu çok açık biçimde yapılmış
tır. Ona müsaade etmiyoruz. Yani para politikası öyle ayarlanmalıdır ki, 
ne sizler, ne tüketici mal alıp stok etmemelidir. Çünkü paranın en iyi 
biçimde kullanılması lazımdır. 

Yatırım yapılmasını biz şöyle görüyoruz. Bu bir prosestir. Bizim 'en 
sıkıntılı yerimiz ödemeler dengesidr. Ödemeler dengesi sorununu çözeme
diğimiz takdirde, yatırımların yükselmesi hep geçici olur. Sonra tekrar 
büyük bir sıkıntı içine düşeriz. Geçirdiğimiz her on yıla bakınız 1950'lerin 
sonunda 1960'ların sonunda, 1970'lerin sonunda hep aynı noktaya gelmi
şizdir. Ödemeler dengesi meselesini Türkiye çözememiştir. Çözemediği 
için de yükselen yatırımlar birdenbire durmuştur. Birtakım tedbirler alın
mış, tekrar canlanma başlamış ve fakat ödemeler dengesine yine dikkat 
edilmediği için on yılda bir bu sıkıntı başımıza gelmiştir. Şimdi artık bu 
sorunu nihai olarak çözme mecburiyeti vardır. Çözme yoluna 1980 yılın
da' girdik. İhracatın bu işin çözümü olduğunu nihayet anlamaya başladık. 
İhracattan başka çözüm yoktur. Turizm, işçi gelirleri belli şartlara bağlı 
:şlerdir. Esas olan ihracattır. Ağırlığı bunun üzerine bina edeceğiz. Yan 
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taraflardan da diğer unsurlarla destekleyeceğiz. Elbette geçici süreler 
için, bunu gayet iyi saptamışızdır. 

İhracata bakarsanız, 1976-1979 yılları Dünya ticaretinin en yüksel
diği devrelerdir. Oysa o dönemlerde bizim ihracatımız olduğu yerde kal
mıştır. O dört seneye bakınız. Başlangıç 1Milyar960 Milyon Dolar 1979'da 
ise bu rakam, 2 Milyar 280 Milyon Dolar olarak belideniyor. Ama 1979' 
dan sonra, 1982 sonuna kadar, üç yıl içinde neredeyse 6 Milyar Dolar ol
muştur. Bu sene, tabiatıyla demin söylediğim şartlardan dolayı biraz dik
katliyiz. İhracatın azaldığı bir döneme girdik. Ama bir güven ortamı gel
di. İhracattan başka çare olmadığını tekrar söylüyorum. Eğer biraz ihra
cata yönelemezseniz, durumu siz de kurtaramazsınız. Bu yıl rakamlar 
zamıediyorum daha yukarıda olacaktır. Ancak, bunun için oiraz daha bek
lememiz lazımdır. Ocak ayında ilk işaret verildi. % 14'lük bfr artış oldu. 
Şubat ayında bu artış % SO'ye yakındır. Mart ayı için kesinleşememiş, ge
çici rakkamlar vardır. Tahminimiz 650'yi geçecektir. Zaten vasatiyi 600 tu
tabiliı sek 7 Milyar 200 Milyon Dolar olur ve böylece hedefe ulaşabilir, 

belki de üzerine çıkabiliriz. Bu fevkalade önemlidir. Çünkü Türkiy.e'ye 
dışardan imkan getirecektir. Yani, ödemeler dengesinin düzeldiği görül
dükç:e, iyi idare edildiği görüldükçe, kısa vadeli imkanlar, orta vadeli im
kanlara, hatta uzun vadeli imkanlara doğru kayacaktır. Tersini yaptığı
mız zaman, yani ödemeler dengesine dikkat etmeden kısa vaddi düşündü
ğümüz zaman, 1983 gibi, 1984'de kötüye gidecektir .. İçeride de yatırım ke
silecektir. Çünkü fabrikaları döndürecek hammadde alamayacaksınız. Bu 
durumu 1979 ve 1980'lerde yaşadık. 

İnanıyorum ki, eğer Türkiye' de işsizlik meselesi, yatırımlar meselesi 
çöıülürse bu çark hızlanır. Aslında bugün de yatırım yapılıyor. Milli gelir, 
artarken, yatırım yapılmıyor diye yanlış söylemeyelim. Ama bizim bildj ği

miz sahalara _değil de, başka sahalara yapılıyor. Belki kısa zamanda netice 
verecek sahalara yapılıyor. Mesela, konfeksiyon sanayiine yapılıyor. Türki
ye' de konfeksiyon sanayii hemen hemen sıfır ihracattan, üç yıl içinde 
600 -700 Milyon Dolarlık ihracata nasıl çıktı diye de sormak Jaz::.mdır. Bu, 
ancak yatırımla olur. Demek ki, bu sahalarda da yatırımlar yapı:ıyor. Bel
ki çok küçük çapta müteşebbisler yatırım yapıyor. Aslında tekraı söylüyo
rum, yatırım taleple ilgilidir. İç talep ve ·dış talebin toplamı y[.tmm ih
tiyacımızı ortaya koyacaktır. Onun için diyoruz ki, iç talepte dikkatli 
olm3.k gerekiyor. Önemli olan ·dış taleptir. Dış pazarları genişletmemiz 
lazım. Bunun için dış memleketleri dolaşıyoruz. Politikayı bu şekilde 
otur ı mak zorundayız. Bu politika ülkemizin kaderini değiştirecek bir 
polı1ikadır. Açıkça ifade ediyorum. Aksi halde elimizi sürekli başkala
rına açacağız. Bu şekilde de bir noktaya varmamız mümkün olmaya
caktır. 
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İşsizlik meselesi yanında bir de konut meselesi vardır. Elbette «Eko
nomik meselelerle, sosyal meseleler çok dikkatli bir ahenk içinde götürül
melidir.» dedim. Biz siyasete atıldıktan sonra bunun bilincine daha iyi var
dık. Yani kuru bir teknisyen değiliz. Gezdik, gördük. İnsanların dertlerini 
gözledik. Yalnız şuna da inanıyorum. Bu işlerin dengesinin çok iyi ayar
lanması lazımdır. 

Konut meselesinde iki konu vardır. Bir tanesi memleketin sosyal 
bünyesiyle çok yakından ilgilidir. O da gecekondu meselesidir. Tapusuz 
yerler meselesidir. Bu sorunu çözeceğiz. Kimsıenin şüphesi olmasın. Ve 
inanıyorum ki, bu yapıldığı zaman, memleketimizdeki yanlış cereyanların 
hepsi düzelecektir. Bir zamanlar kurtarılmış bölge olarak gösterilen yer
lerin hemen hepsinde ilk def~ oylarımızın oranı % SO'nin üzerine çıkmış
tır. % 60' a yakın oy aldığımız yerler vardır. Demek ki bu yerler o mana
daki yerler değildir. 

Tabii konut meselesi bununla bitmiyor. İyi bir finansman kaynağı
nın teminine dayanıyor. Sigara meselesine el atmamızm sebebi budur. 
Hem bir haksız kazancı ortadan kaldıralım dedik, hem de o sigaradan ge
len farkı konut fonuna koyalım, bu suretle Konut Fonu ciddi bir kayna
ğa koiruşsun diye düşündük. Liberasyon politikasında da yine bu fondan 
yararlandık. Yeri gelmişken liberasyon konusuna da değineceğim. İthal 
ikamesi politikası aslında «biz şunu yapıyoruz, bu yasaklansın» diye düşü
nülürse, hemen söyleyeyim zaten 1980 yılının 24 Ocağında bitmiştir. O 
tarihten bu yana Türkiye' de üretilen bir malın ithalatı yasaklanmamıştır. 
Bizden sonra yapıldıysa bilmiyorum. Biz ithal ikamesini artık bu mana
da almıyoruz. İthal ikamesi yapılır, çünkü gümrük koruması vardır, kur 
koruması vardır. Bu şartlar altında, bir malın Türkiye' de daha ucuz imal 
edildiği dikkate alınırsa elbette yapılır. Şu anda yapılmaya devam ediliyor. 
Yoksa biz kimseye «ithal ikamesi yapmayın» diye birşey şöylemiyoruz. 
Yalnız diyoruz ki;_ «İşte kur budur, ciddi bir kur politikası takibedeceğiz, 
belli, anormal olmayan bir kur koruması vereceğiz, buna göre hesabınızı 
kitabınızı yapın». Hatta diyoruz.ki, «damping olursa, ona da fonla karşı 
koyacağız». Bu şartfa.r altında eğer sanayicimiz imalatçımız ithal edilen 
maldan daha iyisini yapıyorsa yapar. Birçok mal yapılıyor, hatta ithal 
ediliyor. Onun için olayı ithal ikamesinden bu tarafa geçtik manasında 
almayınız. İthal ikamesindeki sonsuz koruma, yani yasaklama kaldırıl
mıştır. Koruma da makul düzeye kademe kademe indirilecektir. Bazı ka
lemler vardır. Çok daha yukarıda korunuyor: Çünkü onların korumalarım 
aşağı çektiğimizde ölürler. Bunu da biliyoruz. Hatta açıkça ifade edeyim. 
Devlet Sanayiinde bu durum vardır. Özel sektörde de vardır, fakat çok az 
vardır. Demir-Çelik Sanayiinde, Petro-Kimya'da vardır. Kağıt ve alü
minyum, bakır işkollarında vardır. Bizim sıkıntımızda buradadır. İthal 
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ikamesi konusunda esas zorluğu Devlıet Sanayiinde görüyoruz. Yoksa, özel 
sektörde -birkaç noktanın dışında- zorlukla karşılaşmadık. Onlar da za
man içinde ayarlanabilir. Şunu da ifade ediyorum; Türkiye: ithal ikamesi 
politikasında, Devleti ithal ikamesine götürmüştür. Özel sektör geçtiğimiz 
yıllarda oldukça akılı yatırımlar yapmıştır. Biz bugün özel sektörün he
men her dalında ihracat yapıyoruz. Bu işlerin hemen hepsi yanlış olma
mıştır. Ama maalesef Devletimizin bazı sahalardaki yatırımları bu pren
sipten dolayı yanlış olmuştur. · Zorluğumuz da orada olacaktır. Bunu 
biliyoruz. Çözümün nasıl olacağını zaman içinde hep birlikte göreceğiz. 

Konut meselesinde en önemli kısmın Fon olduğunu söyledim. Bu 
arada hemen şunu ilave edeyim; konutla ilgili vergilerde de büyük kolay
lık getirdik. Konut inşaatı tabii ki birden hızlanmıyor. Konut Fonu, konut 
idaresi, birtakım yönetmelikler derken, mesele tahminimce 1 -2 ay daha 
sürer. Ama, bu işleri bizim kadar hızlı pek kimse de yapmadı. Konut me
sele~inde kanaatımca artık ciddi bir kaynak bulunmuştur. İyi bir sistem, 
bunu da değiştireceğiz. İmar Formaliteleri, ruhsat işlemlerini basitleş
tirmemiz lazımdır. Formaliteleri basitleştirdiğimiz zaman, konut sorunu 
gecekonduluktan çıkar, hakjki paralarla ciddi inşaatlar yapılmaya baş
lanır. Biz şunu da tahmin ediyoruz. Çok güzel gecekondu bölgelerimiz 
vardır. Mesela Zeytinburnu gibi. Oralarda İmar İslah Planı geçirilir ge
çirilmez, tek katlı binaların çoğu yüksek apartman haline gelir. Kadıkö.y 
yakasındaki duruma benzer. Oralarda da konut sorunu belki böyle çö-
züm:enecektir. · · · 

Bana gelen sorulardan biri bütçe açığı konusudur, Kaynak sorunu
dur. Biz bu yıl bütçeyi sınırları belli bir açığın dışına çıkarmayız. Bunun 
için ne lazımsa yaparız. Bunu derken mesela icabında bütçede kısıntı ya
panl. Eğer olmaz ise, ilave imkanlar ararız. Bunun yolları vardır. Yani 
bütçenin makul bir açığın dışına çıkmaması lazımdır. Bunu gayet iyi bi
liyorum Bunu da yaparız. 

Kayna'k meselesine gelince, birçok menfi propagandalara, yanlış 
yaz'ılara rağmen, dün İş Bankası'nın Sayın Genel Müdürü de açıkça ifa
de ettiler. Bizim bildigimiz de öyledir. Bankalardaki üç aylık net artış 
% 18 civarındadır. Yani bu oran geçen yılın 9 ayına muadildir. Genel 
Müdür, «para bakımından da ciddi sıkıntımız yoktur, ihracat kredileri
ni rahatça verebiliyoruz» dedi. Durum belki diğer bankalarda da bu ~a
dar rahat olmayabilir. Biz ona da baktık geçen yıla oranla çok hızlı bir 
artış vardır. !~anıyoruz ki, bu politika devam ettiği surece artış sürer. 

Bunun yanında birşey daha söyleyeceğim. Dış kaynak kullanımına 
önem vıeriniz. Özellikle ihracat finansmanında bu mümkündür. Bankaları
mızın da buna alışması lazımdır. Çünkü bankalar içinde· en sağlam kredi 
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sahası bu sahadır' Güvendiğiniz kimselere verirseniz onu Türk Para
sına çeviriniz. Kur riski sizin üzerinizdedir. Ona göre faizini koyarız. Ya
ni DÇM değildir. Böyle olacağı söylenti. Biz garantili kur riskini bir yer
de üzerimjze aldık. Ama tam manasıyla değil, oturulup hesabı yapıldı. 
T. Sınai Kalkınma Bankası'nın vereceği kredileri Türk parasına çevi
recegiz. Yani sizi Türk Parası borçlandıracağız. Faizi bir parça yüksek 
olacak. Dolar üzerinden faiz % 10- 12 ise, belki burada % 26 olacaktır. 

Buna göre orta vadeli yatırım kredileri çalışır hale geliyor. Bu konunun 
epey zamandır üzerinde duruyorduk. Şimdi çıkmıştır ve yatırım ihtiya
cında olan için önemli bir formüldür. Bu sene % 26 olur. Gelecek yıl 

enflasyon aşağı çekilir. O zaman verilen kredilerde bu biraz daha aşağı 
olabilir. Ama % 26 sabit bir faiz olarak gelecektir. Bunun sün-si sekiz yıl
dır. Ama her halde özel sektörümüz % 45 - 50 gibi üç yıl vadeli çıkardığı 
tahvillerden iyi olması lazımdır. Orada yanlışlık yapılıyor. 

Size üç yıllık tahvil tavsiye etmem. Yıllık çıkartınız. Bunu geçmeyi
niz Bankalar da yardımcı olsunlar. Aksi taktirde sonra ·ödeyemezsiniz. 
Enflasyon aşağı düşerse, ödenmesi mümkün olmaz. 

İstanbul Sanayi Odası'nın Muhterem Temsilcileri, 

Şunu bir k:ere ifade edeyim; hiç yanlış anlama olmasın. .Biz bu 
memlekette kimsenin karşısında değiliz. Kimseyi karşımıza almıyoruz. 
Siyasi açıdan da meseleyi böyle ele alıyoruz. Memleketin ileriye gitme
si ancak birlik ve b~raberlikle olur. Kavga ile hiçbir noktaya varamayız. 
Bunu hem siyasi, hem iktisadi meseleler bakımından söylüyorum. Birçok 
konuları biz elbette ilgililerle oturup konuşuruz. Yalnız gayemizi de unut
mamamız lazımdır. Sizler bu memlekette iş yapan kişilersiniz. Biz iş yapa
nın yanındayız. Bunu açıkça ifade ettik. Tüccar v;e Sanayicinin de yanında
yız. Koyduğumuz sistem açık bir sistemdir. Dün de ifade ettim; bu akıllı 
insanın, becerikli insanın kazanağı bir sistemdir. Ama kurmız insanın de
ğil. O işlerin eğer pitmemişse, biteceğini belirteyim. Hıesabı kitabı ile yap
mak lazımdır. Yanlış noktalara gitmeyelim. 1980'de bazı yanlışlıklar ya
pıldı. Politikalar devam etmeyecek denildi. O yüzden birçok müteşebbisi
miz sıkıntıya düştü. Biz belli 'bir politikayı sonuna kadar götüreceğiz. Bu 
politikanın ülkeye yararlı olduğu kanaatindeyiz. Yalnız, kredileriniz yük
seltmeyiniz. Özs:ermayenizi arttırmanın yollarını arayınız. Hatta biz ko
laylığı da getirdik. «Bazı fazlalıklannız varsa satın vergi de almayacağız» 
dedik. Sermayenize ilave ediniz. Bu olabilir. İnsan beş tane karpuzu kol
tuğunun altında taşıyamaz. İkisini taşır. Bunu yanlış değerlendirmeyiniz. 
Dışarda en 1büyük şirketler bu işi yapıyor. Ben böyle kaç tanesini gördüm. 
Dünyanın en güçlü şirketlerinden biri kar etmeyen bir tesisini ve iyi ça
lışmayan bir tesisini daha iyi idare ıedebilecek birine satıyor. Bu makul· 
dur. Bana yaramayan bir işi, sadece presti! için ne diye tutayım! Hepi-
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mizin bu anlayışa gelmemiz lazımdır. Sonra, ortakhk da (iç veya dış) 
fena değildir. Biz ortaklıktan biraz çekiniyoruz ama insanlar birbirle
riyle geçinmenin yollarını bulmalı'dırlar. Bunları yaparsak, ümit edi~ 
yorum ki, olacak sıkıntıları hafif atlatırız. / 

Ama mutlak Devlet bize yardım etsin derseniz; Devlet eğer yardım 
edecekse, açıkça söyleyeyim, fakir-fukaraya yardım eder. Devletin onlara 
bile fazla yardım edecek hali yoktur. Yani iki yakamızı bir araya getiremi
yoruz. O zaman para basmamız lazım. Bunu yapınca da bu cemiyete kö
tülük etmiş oluruz. Zarar da döner-dolaşır size ulaşır. Çünkü bu memle
kette insanlar kızacak kimse ararlarsa, öncelikle tüccar ve sanayiciyi bu-
1 uyorlar. Onun içni insanlarımızı memnun etmek lazımdır ve bu yoldayız. 
Size tavsiyem de, esas itibariyle budur. Biz bu programı kimseye kötülük 
olsun diye uygulamıyoruz. Yaptığımız iş memlekete iyilik içindir. Bunun 
için de, hatalarımız varsa düzeltmeye her zaman hazırız. 

Mesela bürokrasiden hiç bahsetmedim. Biz bürokrasiyi niye basit
leştirmek istiyoruz? Rüşveti kaldırmak için, sistemi açık yapmak için ve 
akıllı insanların daha iyi iş yapabilmelıeri için, kurnaz insanların değil. .. 
Onun için de bürokrasiyi basit hale getirmek istiyoruz. Sistemi yukarı 
götürmeden yolu, bürokrasiyi de basitleştirmektir. Bunun zor bir iş oldu
ğunu biliyorum ama halkımız kabiliyetlidir. Dün gazetelıerde gördüm ve 
hoşuma gitti. İzmir' de ehliyet işlıemleri yarım saatte bitirilmiş. Bu güzel 
bir sonuçtur. Burada da yapılıyor. Önümüzdeki · günlerde pasaport iş
lemleri de böyle olmalıdır. Diğer işlemler de aynı çabuklukla bitirilmeli
dir. Diğer ülkelerde, hayranlıkla izlediğimiz bu işler niçin ~izde de yapıl
masın? Yapılmaması için hiçbir sebep yoktur. Ama en önemli mesele 
elbirliği ile, anlayışla çalışmaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. 

SORU: 
İnşaat mevsimi geçmeden Konut Fonundan yararlanmak mümkün 

olacak mıdır? Konut yapımında küçük- büyük farkı ' gözetilmeden bütün 
yapımcılar devreye sokulac.ak mıdır? İhtiyaç sahipleri, bir veya bin adede 
bakılmadan Bankalar Sistemiyle devreye sokulacak mıdır? 

CEVAP: 
Bu bir yönetmelik sorunudur. Sanıyorum önümüzdeki hafta bu yö

netmeliği çıkaracağız. Yönetmelikle beraber Konut Fonu İdaresi'nin de 
kurulması lazımdır. Herhalde bir 15 gün içinde tamamlarız. Yönetmelik 
çıkmadan bu konuyu fazla tartışmak istemiyorum. Yalnız mümkün o~du

ğu kadar geniş bir tabana yayılmamız lazımdır. Yani, kısıtlamayı asgariye 
indirmeliyiz. Onu biliyorum. Konuta kim sahip olacaktır -Yani sadece 
konutu olmayan mı bundan yararlanacaktır- Yoksa konutu olan da, baş
ka konut yaptırabilecek ımidir? Bizim genel düşüncemiz şudur: Tabii 
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konutu olmayana piriyorite vereceğiz. Yani faiz kolaylığı getireceğiz. Ko
nutu olana da yaptırmamız lazımdır. Çünkü konut ihtiyacını başka türlü 
karşılayamayız. Parası olan da yapacaktır. Yalnız daha yüksek faiz öde
yecektir. Özkaynak katkısı değişik olabilir. Mesele memlekettin konut 
ihtiyacıdır. Parası olandan istifade etmek lazımdır. Parası olmayıp, ko
nuta ihtiyacı olana da yardım etmek lazımdır. İki prensibi de düşünü
yoruz. 

SORU: 
Hükümetimizin enerji yatırımlarına verdiği ·önemi şük1anla karşılı

yoruz. 70'li yıllardan kaynaklanan gecikmelerin de etkisiyle, elektrik ener
jisi açığı giderek büyümektedir. Bu açığın kesinti ve kısıtılarla karşılan
mas ile sanayimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellik ihracat taah
hütlerimizi yerine getirebilmemizi engelleyen enerji açığının kısa dönemde 
halledilmesi konusundaki düşünce ve görüşleriniz nedir.? Lütfen açıklar 
mısınız? 

CEVAP: 
Enerji yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bir de barajlara su gel

mesini sağlayan yağmurun yağması için dua etmek lazımdır. Bu yıl sanı
yorum Keban'da biraz sıkıntı vardır. Diğerleri fena değildir. Bir de ilave 
olarak, özellikle, bu bölgedeki yükü de dikkate ·alarak, Trakya Bölgesin
de büyük bir gaz santralı yapılması incelemesini arkadaşlara verdik. Bu
günlerde ihaleye çikaracaklar. O da 14-15 ayda tamamlanıyor. Süratle 
yapılabilecek bir iştir. İlerde pik santral halinde kullanılacaktır. Herhalde 
600 megavatlık bu ilave, bu bölgenin, sonuçta Türkiye'nin önemli bir der
dine çare olacaktır. 

SORU: 
Giderek işlerliğini kaybetmiş ·olan istihsal vergisi ve eklerinin kaldı

rılması, yerine Katma Değer Vergisinin getirilmesi düşünülmektedir. Sa
nayimizin gelişiminde de etken olabilecek bu vergi ne zaman uygulamaya 
konulabilecektir? 

CEVAP: 
Maliye Bakanımızın düşüncesini şu anda bilmiyorum. Ama galiba 

1985'de uygulanacağını söylüyordu. Yalnız bu konuda çok acele ediyor
sunuz. İstihsal vergisini epey azaltmıştık. Sonra Katma değerden şikayet 
etmeyiniz. 

SORU: 
Yatırımların özendirilmesinde kur farkları sorununa çözüm getiril· 

mektedir. Acaba ihracat dövizlerinden bir kısmı ile, eski kur farkları so
rununa bir çözüm getirmek mümkün müdür? Veya eski kur farkları so
rununu yeni tatbikat içine sokmak mümkün müdür)? 
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CEVAP: 
Bu 26'nın hesabı sekiz seneye göre yapıldı. Eğer sekiz seneden daha 

az bir süre kalmışsa, o yüzde 35-40 gibi bir rakkam olabilir. Belki de daha 
fazladır. Onun için kalan süreye bakmak lazımdır. O kalan ödeme süre
sinin uzunluğuna göre bir formüldür. İlgililer bu işle ilgilenir. Ama pek 
avantajlı olacağını sanmıyorum. 

SORU: 
Prefinansman vecibesini yerine getirmek ve vergi iadesinden yarar

lanabilmek için fiktif ihracat yapıldığı söyleniyor. Bu iddia doğru mudur? 
Verilen rakkamların ne kadarı gerçek ve ne kadarı hayaldir? 

CEVAP: 
Bu soruyu hep sorarlar. Bizim arkadaşlarımız ihracatın miktarlarını 

ve miktar üzerinden birim fiyatını da kontrol ettiler. Şimdiye kadar bir 
anormallik görülmedi. Bunun anlamı ise şudur; eğer yapan varsa, fevkala
de önemli bir rakkam değildir. Siz hiç merak etmeyin. Bu meselelerin hep
si basit sistemlerle kendiliğinden halledilir. Onun için sistemin basit ol
masını istiyoruz. Bu konunun fazla büyütülecek bir konu olmadığı ka
naatindeyim. Ayrıca biz vergi iadelerini de aşağıya çekiyoruz. Bunun bir 
nedeni de, vergi iadesiyle kimsenin bu yola tevessül etmemesini isteme
mizdir. 

SORU: 
İhracatçıya Dünya borsa fiyatlarıyla satış yapılabilmesi konusu ... 

Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığı'nca ihracatçı sanayidnin hammad
de ve yan mamul ihtiyacı, gümrüksüz olarak karşılanabilmektedir. KİT' 
lerin ürettiği ve ihracat için kullanılacak malların Dünya borsa fiyatı 
ile satılması,· kaynak kaybını önleme açısından yararlı olacaktır. Böyle 
bir düşünceye katılır mısınız? 

CEVAP: 
Onu KİT'ler kendileri bilir. Biz öbür tarafı açmışız ve Dünya fiyat

larından veriyoruz. Bazı KİT'lerde örneğin Demir -Çelik Fabrikaları'nda 
veriliyor zannediyorum. Diğerlerinde olmuyorsa kendileri bilir. 

SORU: 
Emek -yoğun sanayiye ve işsizliğe bir miktar yardımcı olmak ba

kımın, iŞçi -yoğun iş kollarında vergi iadesi, düşük faiz gibi bazı · teşvik 

türleriyle yardımcı olmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 
Bizim çıkardığımız bir kanun vardır. Henüz tatbikatına geçmedik. 

O da, geri kalmış bölgelerle bazı sektörlerde asgari geçim indirimini on 
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katına kadar yükseltme hakkının Bakanlar Kurulu'na verilmesidir. Ba
kanlar Kurulu bu hakkı almıştır. Bu hakkı bazı s~ktÖrler ile, geri kalmış 
yöreler için kullanmayı düşünüyoruz. Söz konusu uygulama bir ·nevf istih
dama dönük yatırımları da teşvik etme amacını taşır. Çünkü, Devlet işçiye 
verilen' vergiden kendisini uzak tutuyor. Yani, herhalde işçinin vergisiz ça
lışacağı noktaya kadar gelemiyor. Asgari geçim indirimi on katına çıkarı
lırsa önemli bir teşvik unsuru olabilir. Ama haliıhazırda bu konu üzerinde 
nihai karara varmadık. Ama geri kalmış bölgelerde ve istihdamı öngören 
sektörlerde kullanmayı düşünüyoruz. 

SORU: 
Sanayinin ana sorunu olan özkaynak olayının çözümü,. sermaye piya

sasının işlerliğinden geçmektedir. Bu husustaki Kanun ve uygulamalar gi
derek önem kazanmaktadır. Ayrıca «Yeminli Mali Müşavirlik Tasarısı» da 
hızla önem kazanmaktadır. Süratle çıkarılması gündeme gelmiş olan ka
nun ne zaman içinde çıkabilir. 

CEVAP: 

Konu Bakanlar Kurulu'na sevkedilmiştir . 

. SORU: 

Nüfusumuzun, % lO'unun, tüm sanayımızın genelde % 40' ının bu
lunduğu İstanbul Bölgemizde başta, DPT, Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığı gibi yetkili ve önemli kuruluşların, temsilcilikler açacakları daha önce
den ifade edilmiş ve duyurulmuştu. Sayın Başbakanımız bu konuda uy
gulama için ne düşünmektedirler? 

CEVAP: 

Evet, bundan iki yıl kadar önce böyle bir düşünce vardı. Fakat şu 
anda düşündüğümüz bu işleri basitleştirmek ve sizlerin Ankara seyahat
lerinizi asgariye -indirmektir. Çözüm belki böyle daha kolay olur. Fazla 
eleman kullanımı da olmaz. 

SORU: 
İthali izne tabi mallara yapılan müracaatların hangi kriterlerle ye

rine getirildiği, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından henüz ilan 
edilmemiştir. Bu konudaki kriterlerin açıklapması ve özellikle zamanı ko
nusunda bilgi verir misiniz? 

CEVAP: 

Bizim gayemiz ithali müsaadeye tabi malan mümkün olduğu ka
dar asgariye indirmektir. 
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SORU: 

Hüküİnetimizin aldığı kararlardan bazıları geçmişe yönelik geçer
liHkte, aleyhte yansımalara neden olmaktadır. Bu konunun gelişmemizle 
ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşması, her kanun ve kararın aynı 
özen içinde çıkartılmasıyla mümkündür. Bu olguya vergi iadeleri tat
bikatı da dahil midir? 

CEVAP: 
Genelde süre vermeden böyle bir iş yapmayacağız. Talimat da veril

miştir. Eskiden açılmış akreditiflerin işlemlerinin eski kaidelere göre ya
pılması lazımdır. Müktesep hakka riayet edilecektir. Süre verilse bile, ak
reditifi gelmiş olanların eski sisteme göre uygulanması lazımdır. 
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TOPLANTISINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

19 Nisan 1984 

Dünyada nükleer enerjisinin sulhçu maksatlarla kullanılmasına ait 
faaliyetler 1950'lerde başlamıştır. Türkiye'de bugün varılmış olan nokta 
1962 yılında, İstanbul' da ilk Nükleer Enerji Araştırma Merkezini kurdu
ğumuz andakinden çok farklı değildir. Bu arada Dünya yerinde durma
mış, çeşitli i1eri ülkelerde çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 30-35 
yıl gibi kısa bir sürede nükleer teknolojinin varmış olduğu nokta hiçbir 
enerji çeşidine nasip olmamıştır. 

İleriye doğru bakıldığında, hala hızla artmaya devam eden dünya
nın enerji talebinin karşılanmasında nükleer ıenerjinin çok önemli bir 
kaynel:k olarak rolünü devam ettireceği anlaşılmaktadır . 

. Bol kömürü ve petrolü bulunmayan ülkeler için en azından daha 
50 yıl nükleer enerjinin bir alternatifi yoktur. Elektrik sahasında son yıl
larda· gelişme yerine gerileme müşahade ediliyor. 

Nükleer bilimlerin nispeten yeni olması, teknolojisinin zor ve paha
lı olması sebepleri ile gelişmekte olan ülkelerin bu konuya intibak etme
leri kolay olmamaktadır. Bu sebeple ileri ülkeler ile az gelişmiş ülkeler 
ara~mdaki mesafe gitgide daha fazla açılmaktadır. Bu mesafenin hiçbir 
zaman telafisi mümkün olmayacak bir mertebeye ulaşması çok tehlike
lidiı . İçimizde, Türkiye'nin bu Kritik sınıra yaklaşmakta olduğuna dair 
:korku belirmeye paşlamıştır. 

Yurdumuzda henüz yüzde 16 kadarını kullanabildiğimiz büyük bir 
hidcoelektrik potansiyel mevcuttur, aynca çok büyük linyit rezervlerine 
:sahip bulunuyoruz. 

Nükleer enerjinin sadece elektrik üretmeğe matuf bir araç olarak 
.düşünülmesi doğru olmaz. 

Bugün ileri ülkelerde harikalar yaratan nükleer tekniklerin ve rad
yo izotop uygulamalarının endüstride, tıpta, ziraatte, hayvancılıkta ve 
-diğer alanlarda ülkemiz kalkınmasında önemli rol oynamaya başlaması 
kaçınılmazdır. Bu tekniklerin ekonomimize katkılan olacağına inanıyo
ruz ve bunun biran önce teminini istiyoruz. 
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Diğer bir husus da, nükleer santralleri yabancı firmalara kurdur
mak ve nükleer yakıtı da ileri ülkelerden ithal etmek suretiyle, dışa ba
ğımlı bir kullanıcı durumunda kalmaya da, razı değiliz. Yurt içindeki 
nükleer hammaddelerini değerlendirebilen, nükleer santrallerin altyapı 
ve destek tesislerini kurabilen, zaman içinde kendi reaktörlerini inşa 
edebilen, kısacası nükleer alanda bilimsel temele dayalı teknoloji ürete
bilen bir ülke durumuna gelmek ülkemiz için seçtiğimiz ana hedeftir. 
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TÜRKİYE ODALAR BİRLİGİNİN İKİNCİ GENİŞLETİLMİŞ 
MÜŞTEREK BAŞKANLAR TOPLANTISINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

21 N is,m 1984 

1983 yılındaki enflasyon oranı, 1984 yılındaki tedbirleri ağırlaştır
mıştır. Son üç aylık enflasyon hızı yüzde 40 olmuştur. 

İşsizlik en önemli sorunlarımızdan biridir, giderilmesi için yüzde 
7'lik bir kalkınma hızına ihtiyaç vardı. Bunun için . ·ödemeler sorununu 
çözmeliyiz, ihracatı artırmalı, yatırımları güçlendirmeliyiz. Başka bir 
alternatif mevcut değildir, bilen varsa söylesin. İhracatı geliştirmek ikin
ci plan döneminde de vardı. Bunlar istikqır programı ile tekrar formüle 
edilmiştir. İhracatı artırabilmek için, korkmadan tedbirler aldık. Kambi .. 
yo rejimi alt üst olmuştur. 1984 Şubat ayında ihracat yüzde 50 arttı. Eli
mizdeki rakamlar bu oranın Martta yüzde 48 olacağını söylüyor. 1984 
yılının ilk üç aylık döneminde ihracat 1 milyar 850 milyon dolar, ithalat
ta 2 milyar 143 milyon dolar olacaktır. İt.halatın yüzde 85'i karşılanabile
.cek durumdadır. , 

Bir kararlı bir iktidarız. Karar verip inandığımız zaman o kararı 

sonuna kadar götürürüz. 

Muhtelif yan tesirlerle kararımızı değiştirmeyiz. İhracatçıya daha 
çok, sanayiciye daha az önem verdiğimiz doğru değildir. Bir örnek ve:" 
yim. Bir ailenin bir çocuğu var, sonra ikinci çocuk oluyor, birinci çocuk 
ikincisini kıskanıyor. Sanayici ihracatçı durumu bu. Aslında kıskanıl; 
.cak bir şey yok. Türkiye' de daha önceden büyük ihracatçı şirketleri mev
cut değildi ki, biz bunları koruyalım. İhracat sadece pazarlama değildir. 
Tabiatıyla :büyük ihracatçı şirketlere doğru gelişmek gerekir ki, Türkiye'
nin malları dünyanın her yanında satılsın. Ancak bir fark yaptık, bu da 
dış ticareti devletleştirilmiş ülkele~den ithalatla ilgilidir, şimdi bunu de
niyoruz. Esasında bu ülkelere ihracatımız topu topu 300 milyon dolar 
tutuyor . 

. Türkiye'nin kredi itibarı 1984 yılında 115 ülke içinde 68. sıraya çık-
ını~~ , 

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası sürecektir. Burada ban
kalarda toplam mevduat üç ayda yüzde 18 oranında artmıştır. Mevduat 
yıllık toplamının ise yüzde 70 dolaylarında artacağı tahmin edilmektedir. 
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CUMHURİYET GAZETESİ İLE EKONOMİ ÜZERİNE 
YAPILAN MÜLAKAT 

21 Nisan 1984 

Soru: - Sayın Başbakan; sizinle bundan önceki uzun görüşme
mizi tam bir yıl önce yapmışız, 24 Nisan 1983'te yayınlanmış ... 

- Ekonomi politikasındaki sapmaların ihracatı olumsuz etkileye
ceğini söylemiştiniz .. 

Cevap: - Söylediklerimiz çıktı tabii.. 

Soru: Efendim, o zaman daha Anavatan Partisi kurulmamıştı ve 
benim o gün edindiğim izlenim sizin mutlaka Meclis'te temsil edilecek 
bir partinin başkanı olmaya karar verdiğiniz yolundaydı. Ama ilk seçim
de iktidara gelecek bir partinin başkanı olacağınızı sanki siz de tahmin 
etmiyordunuz o günlerde, benim edindiğim izlenime göre ... 

Cevap: - Onu başkaları tahmin etmiyordu. O görüşmemizden kısa 
bir süre sonra, partiyi henüz kurmuştuk, yeni İngiliz sefiri beni görme
ye geldi ve şöyle bir sual sordu, hiç unutmuyorum. Dedi ki, «Yüzde 10 
baraj var, barajı geçip Parlamentoya girebilecek misiniz?» 

Ben de ona dedim ki biz bu işe hizmet için giriyoruz, ille bir koltuk 
için olsa biz zaten, birçok arkadaşımızın tavsiye ettiği gibi filancayla, 
falancayla işbirliği yapma imkanını kullanırdık. Ben bunu hiçbir zaman 
düşlinmedim. Ben bu neticenin çıkacağını o zamandan hissediyordum,. 
ama kalkıp bunu söyleyem~zdim o zaman. Başkanlarının «yüzde 5 ala
mazsın» dediği bir devrede kalkıp «Biz iktidar olacağız» demenin bir 
manası da yoktu. Ama hadiselerin gidişinden, bizim çizgimizden, kader 
çizgimizden bazı şeyleri tahmin .edebiliyorduk. 

Soru: - Sayın Özal; sizin partinin gerek kuruluş gerekçesi, gerekse 
programında ve 6 Kasım Seçimleri öncesinde sürdürdüğü kampanyada 
ekonomi unsuru çok ağır bastı. Galiba Türkiye' de ilk defa bir siyasi 
parti ekonomi temeli üzerine inşa ediyordu. Bu cesareti nasıl gösterebil
diniz? 

Cevap: - Şimdi orası da enteresan. Hatırlıyorum parti yeni kurul
muş, Financial Times'ın muhabiri David Tonge bana bazı sorular sorma-· 
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ya geldi ve dedi ki, «Siz kemer sıkma politikası tatbik ettiniz, rey alma
nız mümkün değildir.» Biz de ona anlatmaya çalıştık, dedik ki bizimki o 
manada kemer sıkma değil, kemer değil bel kopacaktı nerdeyse, bunu 
düzrnlemektir. Bizim halkımız da bunu anlamıştır ve anlayacaktır. Bi
zim jnısanlarımızın seviyesi iyi aslında. Adam salt kendi menfaatini dü
şünmüyor ve onun ötesini düşünerek yapılanları takdir edebiliyor. Bir
çok memleketde bu yoktur. Herkes yalnız menfaatini düşünür ve muh
telif menfaat gruplarının dengelerine göre istikamet alır. Bizde de her 
grubun menfaatleri var, ona bir şey demiyorum, ama mesela ben bir esnaf 
topluluğuna, «Sizde biraz yüklendik, ama siz de orta direksiniz, orta direk 
biraz fazla yük kaldırır diye yüklendik», dedim ve alkışladılar, anlayışla 
karşıladılar beni. Belki. bu konuda zorluğumuz daha ziyade yukarı sevi
yeye doğru giderken var. Ama bizim en başarılı olarak yapabildiğimiz 
şey, bütün toplum kesimlerine hitap edebilmemiz olmuştur. 

Soru: - Sayın Özal, siz halkımızın ekonomik konulardaki anlayı
şına,,hayran olduğunuzu sık sık belirtiyorsunuz. Son zamlar başladıktan 
sonra gazetemize yaptığınız ziyaret sırasında da, bu konu size sorulduğun
da zamlara rağmen alkışların devam ettiğini söylemiştiniz. 

Cevap: - Ee, gazeteden çıkarken siz de gördünüz alkışlayanları. 
Tabii bunu zam yaptınız da alkışlanıyorsunuz falan diye almayın. Yalnız 
şu var, millet belli noktalarda verdiği istikameti öyle kolay değiştirmi
yor. Sonra doğru yapılan işi veya mecburen yapılan işi de doğru takdir 
ediyor. Biz de bu zamları bundan zevk aldığımız için değil, mecbur ol
duğumuz için yapıyoruz .. 

Soru: - Şimdi efendim zamların hep «gerekli» olduğu söyleniyor 
ve bunun bir izahı da yapılıyor. Öte yandan enflasyonun da «kötü» oldu
ğu 'iöyleniyor ve enflasyonla mücadeleye ekonomi politikasında büyük 
öncdik veriliyor. İlk bakışta bu bir çelişki gibi görünüyor Çoğu kimseye 
ve sanıyorum geniş bir kesim şunu merak ediyor; sizin kafanızda enflas
yonu aşağı çekmek için nasıl bir senaryo var, zamlardan yola çıkıp bu
raya nasıl gidilecek ... 

Cevap: - Senaryo aslında gayet basit. Enflasyona karşı mücadelede 
dört-beş tane aracı birarada kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi, en 
önemli faktörlerden bir tanesi, para arzıdır. Kredi limitlerini, Merkez 
Bankaısı'nın piyasaya çıkardığı parayı, muh!elif para göstergelerini- tek
nik deyimle M-1, M-2 gibi- kontrol ederek belli bir geniş1emenin dışına 
çıkmamayı esas alıyorsunuz. Geçen sene yapılamayan hadise budur. En
flasyonu artıran ve bugün bizi zorlayan noktalar da buradan gelmiştir. 
1küıcisi, neticede gene buna müncer olabilecek olan bütçe meselesi var. 
O da buna bağlı. Çünkü Hazine netice itibariyle Merkez Bankası ile irti-
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batlıdır. Bütçe açık vermezse Merkez Bankası da zorlanmaz. Demek ki 
enflasyonla mücadelede ikinci araç, bütçe açığının asgari hadde indiril
mesi. Bu ıda KİT'lerin açıklarının kapatılmasını getiriyor ve neticede 
zamlar gerekli oluyor. Üçüncü önemli nokta liberasyon politikası. Biz bu 
sahaya belli sebeplerden ötürü tam bir hızla girmedik, kademeli ola
rak giriyoruz. Liberasyon politikası da iç rekabeti daha iyi sağlamak için, 
yani lüzumsuz spekülasyonlara mani olmak için gerekli. Tarım malların
da da başladı, sanayi mallarında da yapıyoruz bu uygulamayı. Pirinç 
misali, pamuk misali var. İçerde spekülasyonu önleyici, fiyatlar aşağı 
çekici yahut da fiyat artışlarını önleyici bir tesir icra edecektir, bu politi
ka. Bir dördüncü önemli araç da ki, bu kullanılamamıştır ve bunu kul
lanmak kolay da değildir, devletin ve millıetin elindeki imkanların en iyi 
şekilde kullanılmasıdır. Bu da faiz politikasıyla çok yakından ilgilidir .. 

Soru: - Bu ilgiyi nasıl kuruyorsunuz? 

Cevap: - Yani bu imkanlar nasıl kullanılacak. Biz şunu söyleyebi
liriz, bir zamanlar yapıldığı gibi, «getirin bize paralarınızı, biz bunları 
ağır sanayiyle yönlendirelim, bu memlekete lüzumludur, ama zarar eder
se zarar etsin», diyebilirsiniz. İşte o zaman kaynaklar iyi değerlendiril
memiş olur. Biz bu konuya da çok önem veriyoruz. Kaynakların ekono
mik randımanı, verimi yükseltici yönde ve kısa dönemde netice alacak 
şekilde kullanılmasına dikkat ediyoruz. Bu kolay bir hadise değildir. 

Tabii şirket kurtarmama, ekonomiye fazla müdahale etmeme gibi konu
lar da bunun içersine giriyor. Şimdi bütün bunlar dönüp dolaşıyor, para 
arzı faktörüne geliyor, oradan da bütçeye geliyor. Bütçe s·ağlam olursa 
bütün bunlar iyi kontrol edilir. Bütçe sağlam olmazsa çok problemleri
miz olur ... 

Soru: - Efendim tam bu noktad:t bir şey sormak istiyorum. Çe
şitli zamanlarda yapılan beyanlarda 1984 bütçesinin önemli boyutlarda 
açık vereceği belirtilmişti. · 

Cevap: - Hayır, doğru değil. Gelir vergisi kurumlar vergisi beyan
nameleri verildi, neticede şunu söylüyorlar vergicilerimiz, «çok ciddi ar
tışlar var» diyorlar. Vergicilerimiz genelde muhafazakardır tahminlerin
de, buna rağmen, bütçe gelirlerinde bu yıl 3 trilyon 250 milyarlık bir he
defi tutturabileceklerini söylüyorlar. 

Soru: - O halde pek bir açık kalmayacak bütçede diyorsunuz .. 

Cevap: - Açık olmayacak. Biz bazı ek ödenekler de getiriyoruz, 
bazı ilavelerimiz de oluyor. Devlet borçlarını ödüyor, karşılığım yatır
ması lazım. Neticede bütçeyi denkleştirebileceğimizi zannediyoruz ... 
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Soru: - Şimdi efendim enflasyon konusunda dikkati çeken bir 
noktada, uzunca bir süreden beri toptan eşya fiyatlarındaki artışın pera
kende fiyatlardaki artışın hayli üzerinde seyretmesi. Ayrıca çeşitli kesim
lerden yansıyan, maliyetlerdeki artışların, fiyat artışlarını zorunlu kıldı
ğı yolunda beyanlar var. KİT ürünlerine yapılan zamlarda da bu gerek
çe kullanılıyor. Bütün bunlar enflasyonu aşağı çekmek için maliyetlerle 
de ilgilenmenin gerekli olduğunu düşündürmüyor mu? 

Cevap: - Maliyet artışları birkaç şeyden geliyor. Enflasyonist bas
kılardan dolayı aldığınız malların fiyatı artıyor, işçinin fiyatı artıyor, 
elektrik, akaryakıt artıyor, bütün bunlar maliyete tesir ediyor. Şimdi bu
rada ... 

Soru: - Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum; döviz kurundaki hızlı 
oyn'lma ve doların değer kazanması ve faizlerin, finansman giderlerinin 
de bir etkisi yok mu bu maliyet artışlarında? 

Cevap: - Bunların da rolü var ama o konuda ben biraz farklı dü
şünüyorum. Döviz kuru enflasyonla irtibatlıdır, büyük ölçüde diğer mem
ieketlerle aramızdaki enflasyon farkına göre ayarlanıyor ki, biz ihracatta 
onlarla rekabet edebilelim. Hatta biz döviz kurunu biraz daha düşük de
ğerde, «undervalued» tutuyoruz ki ihracatı itebilelim. ihracatta vergi 
iadelerini indirmenin yolunu da öyle bulduk. 

~ 

Soru : - Efendim siz maliyetlerdeki artışın enflasyona etkisini an. 
!atıyordunuz, ben kestim ... 

Cevap: - Maliyetlerin artışı esas itibariyle enflasyondan geliyor. 
Paradoks olan nokta budur. Siz de onu söylediniz, enflasyonla birlikte 
maliyetier artıyor, maliyetler attıkça bu da enflasyonu arttırıyor gibi 
görünüyor. Ben hadiseyi şöyle görüyorum. Önce bir yukarı doğru gidiyor
sunuz, fiyatlar daha da artıyor. Belli bir noktaya geldikten sonra yavaş
latmak lazım hadiseyi; yavaşlatmak ise para arzıyla olacaktır. Para arzı
nı daha düşük bir enflasyon hızına göre programlıyorsunuz, bütçenizi de 
ona göre ayarlarsanız- işte sıkı para politikası demeleri de bundan- o za
man enflasyon hızında yavaşlamalar meydana gelecektir. Bu yavaşlama
lar maliyet artışlarını yavaşlatacaktır. Bir de suni fiyat artışları ortadan 
kalkacaktır ... 

Soru : - Yüksek faizlerin, finansman · giderlerinin maliyetleri ar
tırması konusu ... 

Cevap: - Faizlerde benim düşünce tarzım farklı. Bir kere ekono
mik çalışmaya zorluyor, randımanı, verimi yükseltiyor. İkincisi kötü işler
den uzaklaştırıyor; stokları önlüyor. Bizim sanayicimiz uzun müddet 

455 



bundan, bu anlayıştan uzak kaldı, ille «acaba yardım gelirmi» diye dü
şündü. Ben bunu söyledim onlara, beş tane karpuzu bir koltuğa sığdır· 
maya çalışmayın dedim, zararlı işinizi satın, bunu bütün dünya yapıya :, 

dedim. Serbest faiz ayrıca sanayiciyi özkaynağını artırmaya zorluyor, bi- · 
zim istediğimiz noktaya doğru getiriyor. Aslında neticede faizi düşürecek 
hadisenin de bu olması lazım, kredi talepleri azalırsa, faizin suni olarak 
yukarı gitmesi de önlenir. Bunun böyle olma·sı lazım. 

Soru: - Sayın Başbakan; enflasyonla mücadelede çok önemli bir 
noktada galiba enflasyonist beklentiyi kırmak, iş alemini ve kamuoyu
nu fiyatların daha yavaş artacağına inandırmak •. 

Cevap: - Size şunu söyleyeyim, beklenti kırılacaktır. Bizim · ışı 

sıkı tuttuğumuz görüldükçe enflasyon beklentisi kırılacaktır. Modern 
hayatta güven ortamı çok önemlidir ama gene bu ortamda bakıyorsunuz 
bir gün bir gazete manşet atıyor, doların fiyatı karaborsa da 40 lira fark 
etti diyor, halbuki öyle bir şey yok, kimse de bir şey demiyor .. Ama za
manla olacak hepsi, zaten millet bunlara pek aldırmıyor ... 

Soru: - Efendim biz doların resmi kuruyla karaborsa fiyatı ara-· 
sında bir fark olduğunu bu işlemleri yapanlardan öğreniyoruz, kendi ka
famızdan uydurmuyoruz ki .. 

Cevap: - Bakın söyleyeyim, oradaki karaborsadaki fiyat ne ·ka
dar, 350 lira, 360 lira bir dolar. Esasen bankaların uyguladığına bakın, 
338 liraya çıkmış, oran olarak alırsanız aradaki fark yüzde 5-6 ' yı geçmi
yor. Tabii o piyasada bugün için muhtelif talepler vardır. Ne vakit ki tam 
konvertibiliteye geçersiniz, bu piyasa tamamiyle ortadan ·kalkar. 
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YABANCI GAZETECİLERİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

22 Nisan 1984 

Soru: - Toplumlararası görüşmelerde yeni bir gelişme bekliyor 
musunuz ve Türk- Yunan ilişkileri konusunda bir açıklama yapar mısı
nız? 

Cevap: - Kıbrıs sorununa Türk ve Rum toplumları kendi araların
da çözüm bulabileceklerdir. KKTC'nin güçlenmesi gerekmektedir. Biz 
burada sıkı bir çalışma içindeyiz. KKTC'ye de bunu tavsiye ediyorum. 

Rumlar, Birleşmiş Milletler GüvenUk Konseyine ilk kez başvurmu
yorlar. Bu yollarla meselenin çözümlenmesi mümkün değil. Biz komşu
larımızla iyi geçinmek. istiyoruz. Yunanistan ile ticaret, turizm gibi iliş
kilere. girmek istiyoruz. İlk hamleyi yaptık ve Yunan vatandaşlarına uy
gulanan vizeyi kaldırdık. 

Soru: - Avrupa İskap. Fonu Yönetim Kumlu'nun Türkiye' de ya
pacağ~ 'toplantıya RÜ.m kesimini temsilen iki Rum üyenin katılması söz
konusu, ne dersiniz? 

Cevap: - Biz Avrupa İskan Fonu Yönetim Kurulu üyelerini davet 
ettik. Rum üyeler de . olabilir. Bizim davetimiz Avrupa İskan Fonu'nadır. 
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23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE ANKARA'NIN 
ÇEŞİTLİ İLK OKULLARINDAN GELEN ÖGRENCİLERİN 

OLUŞTURDUGU GRUBU KABULÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

23 Nisan 1984 

Sevgili Çocuklar; 

Bir ülkenin ileriye gitmesi para ile olmaz, tabii kaynaklarla da ol
maz. Neyle olur biliyor musunuz?. Ülkenin ileriye götürülmesi, ancak in
san ,gücü ile gerçekleşebilir. Yani insangücünden fiziki gücü kastedmi
yorum. Kuvvetli pehlivan olmayı da söylemiyorum. Daha becerikli insan 
gücü memlekette varsa, her engel aşılır. Bu memleketin biraz daha ileriye 
gitmesinin nedeni, tahsil seviyesinin daha çok artmış olmasıdır. Gönül 
arzu ediyor ki, her çağda, insanlarımızın daha büyük bir kısmı yüksek 
tahsil yapabilsin. Tabii bütün bunların neticesinde memlekette de iş sa
haları açılacak, iş sahalarının açılması ile insanlar daha becerili olacak, 
memleketimiz de bu şekilde ilerleyecek. Onun için eğitime önem vermek 
çok iyi bir tavsiyedir. 
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23 NİSAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN 
KONUŞMA 

23 Nisan 1984 

Sevgili Çocuklar, 

Türk Tarihinin en karanlık, var olma ve yok olma savaşının veril
diği günlerde, Yüce Önderimiz Atatürk, milli egemenliğe dayalı; kayıtsız 
şartsız, özgür ve bağımsız yeni Devletimizin temeli olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bundan 64 yıl önce kurmuştur. 

Büyük Atatürk Milli Egemenlik günümüz olan 23 Nisan'ı, inkılap ve 
ilkelerinin koruyucusu, ve ~eleceğimizin güvencesi Türk çocuklarına ar
mağan etmiştir. 

Sizler birbirinden güzel ve değişik ülkelerden en iyi duygularla mut
luluğumuza ortak olmak üzere ülkemize geldiniz, sizleri aramızda gör
mekten duyduğum memnuniyeti belirtir, hepinizi sevgilerimle kucakla
rım, 

Sevgili çocuklar, siz burada sadece mensup olduğunuz ülkenin ço
cu'klarını değil, iyiliğin, güzelliğin, sevginin, kardeşliğin ve dostluğun ha
kim olacağı dünyanın geleceğini temsil ediyorsunuz. Bu günlerde aranız
da kuracağınız mini mini dostluklar her geçen gün gelişerek güçlenecek 
ve yannlarda milletlerarası sorunların çözümünde insanlığın kullanacağı 
en büyük gücü olı:işturacaktır. 

Ben, Büyük Önderimiz Atatürk' ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» İlke
sine bağlı olarak, milletlerarası konulara sevgi, dostluk ve anlayışla yak
laşılması durumunda, sizlerin arasında bugün kurulacak kardeşliğin, bir
liğin ve dostluğun bütün dünyayı saracağına, büyük bir güç olacağına 

inanıyorum. 

Sevgili çocuklar; Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramimızın 64 ncü 
Yıldönümü Şenliklerine katılmak üzere dünyanın dört bucağından koşa
rak yurdumuza geldiniz. Bu görünüşünüzle renk renk çiçeklerden oluşan 
bir bahçeyi andırıyorsunuz. Sizleri soldurmadan, incelik ve zerafetinizi 
koruyarak mükemmel bir eğitim ortamında eğitmek ve insanlığın gele
ceğini ellerinize teslim etmek ortak amacımızdır. 

Sevgili çocuklar, 16 Nisan 1984 tarihinden beri, Türkiye'yi gördünüz, 
Türk Ailesini Türk çocuğunu tanıdınız. Bu güzel duygularla ülkenize güle 
güle dönün. ülkenize dönünce bizim sizlere olan sevgimizi sizleri buraya 
Dünya Çocuk Bayramını kutlamak üzere gönderen annelerinize, babala-
rınıza anlatın. Onlara teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı götürün. 
Büyüklerinize, onlara kardeşlik sevgi ve saygıdan oluşan Türk dostlu
ğunu anlatın. Hepinizi yeniden sevgiyle selamlarım, gözlerinizden öpe
rim. 



ANAP GRUP TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

24 Nisan 1984 

Soru : - Yeni düzenleme ile memurlara zam söz konusu mu? 

Cevap: - Hemen «memura zam» diyorsunuz. Biz personel rejimi 
üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir nisbet falan yok. 

Soru : - Maliye ve Gümrük Bakam Arıkan yüzde 5 oranında zam 
yapılacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Bütün bunlar personel rejimi jçinde görülecektir. Bu 
rejimin düzenlenmesidir. Maaş zammı diye geldiniz, maaş zammı diye 
gidiyorsunuz. Herhangi bir nisbet üzerinde birşey yok. Bütün bunların 
hepsi personel rejimi içersinde görülecektir. Belki gösterge tablosu de
ğişecektir. O zaman birşey olur mu olmaz mı?, göreceğiz. 

Soru: - Düzenleme bir reform niteliğini taŞıyacak mı? 
.. 

Cevap: - Yapıldığı zaman göreceğiz:. Yalnız şunu söyleyeyim; kamu 
görevlilerinin bu yeni dönemde çalışmalarını daha şevkle .yapabilmeleri 
için taltifi de getirecek cezayı da getirecek, mevcudunda sadece ceza var
dır. Bunları da gözönüne alacağız. Şu veya bu var diyemem. Hemen 
zamma giriyorsunuz, ama gösterge tablosunda düzenleme yapılırken, ha· 
zıları zam alabilir. Mesela son asgari ücıetin artırılmasıyla az maaş alan 
memurlar aradaki farkı aldı. Yeni düzenleme yapılacak, düzenleme yapı
lırken bu gibi farklılıklar var mıdır, yok mudur? onları gözönüne ala
cağız. 
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Soru: - Yeni düzenleme yılın ilk altı ayında tamamlanacak mı? 

Cevap: - Hiç bilemiyorum. Şimdi bir şey söyleyemem. 



BEYRUT'TA YAYINLANAN AL-SHARK GAZETESİNİN 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

25 Nisan 1984 

Soru : - Önümüzdeki ay içerisinde bazı Ortadoğu ülkeleri, Uzak
doğu, Afrika ülkelerine ziyaretlerde bulunacaksınız. Bu gezileriniz hak
kında bilgi lütfeder misiniz? 

Cevap: - Türkiye, Ortadoğu'nun en istikrarlı ülkelerinden biri ha
line gelmiştir. Ortadoğu'nun bir savaş bölgesi değil, barışın hakim oldu
ğu bir bölge olmasını arzulamaktadır. Ortadoğu'da barışın gelişmesi 

için Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterme azmindedir. Bu ve
sileyle Ortadoğu ülkelerinde, Uzakdoğu ve Afrika ülkelerinde önümüz
deki aylar ve yıllar içinde ziyaretlerde bulunacağız. Bu ziyaretlerimizin 
amacı bu ülkelerle olan dostluğumuzu artırmak, iktisadi, sosyal ve po
litik. ilişkilerimizi gerçekleştirmektir. 

Soru: - Türlçiye'nin İslam ve Arap dünyasıyla ekonomik, siyasal 
ve kültürel açıdan ilişkilerini daha da geliştirmesi yolundaki görüşlerinjz 
nelerdir? 

Cevap: - Türkiye, son yıllarda İslam ve Arap dünyasıyla ekonomik, 
siyasal ve kültürel açıdan ilişkilerini geliştirme yolunda büyük adımlar 
atmıştır. Türki~e tüm İslam ve Arap ülkeleriyle ekonomik, siyas.al ve 
kültürel ilişkilerini arttırma gayretindedir. İlk etapta, Türkiye'yle kom
şusu olan İslam ülkeleri arasında her türlü alt yapi. imkanlarını geliştir

mesi hedef alınmıştır. Türkiye'den Basra Körfezine kadar, Türkiye'den 
Mekke'ye kadar karayolları ve demiryollarının geliştirilmesini, bu ülke
ler arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından da 
görüyoruz. Alt yapı geliştikçe, ülkeler arasındakı ekonomik ve sosyal 
ilişkiler de artacak ve barış ortamı doğacaktır. 

Soru: - Türkiye ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi ara
sındaki siyasal ve ekonomik ilişkiler n~ durumdadır? 

Cevap: - Türkiye ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi ara
sındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler devamlı olarak, iyiye doğru· geliş

mektedir. 
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Önümüzdeki ay içinde Libya'yı ziyaret edeceğim. O arada Türkiye 
He Libya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için 
gerekli çalışmaları yapacağız. 

Soru : - Lübnan sorunu hakkındaki. düşüncelerinizi açıklar mı

sınız? 

Cevap: - Türkiye ,Lübnan'daki olayları ve gelişmeleri büyük bir 
endişeyle izlemektedir. Biz bu ülkenin bağımsızlığının, bütünlüğünün ve 
hükümranlığının korunması ve iç sulh ve istikarnnın yeniden tesisini ar
zu etmekteyiz. Bunun sağlanması için bütün yabancı güçlerin bir an 
önce Lübnan'ı terketmelerini istemekteyiz. Bu amaca ulaşılması bakı
mından Lübnan içindeki çeşitli gruplara büyük sorumluluklar düşmekte
dir ve bu grupların bir uzlaşma ortamı bularak memlekette yeniden sulh'u 
tesis etmeleri gerekmektedir. 

Soru: - FiBstin sorunu nasıl çözümlenebilir? 

Cevap: - Ottadoğu sorununun çözümünde ve bu bölgedeki istik
rarsızlığın giderilmesinde, yurtlarından ayrılmış olan Filistin halkının 
davalarının korunması ve gaspedilen haklarının iadesi çok önemli bir un
suru teşkil etmektedir. Türkiye, Filist~rı. halkının davalarını daima sa
vunmuş ve bu davaların hakkaniyetini kabul etmiş bir ülke olarak Filjs
tinlilerin devlet kurma hakkı dahil bütün haklarının tanınması ve yurt
larına gelmesi kanaatindeyiz. 

Soru: - İsrail'in, Ortadoğu' da izlediği işgrılci politikayı nasıl yo-
rumluyorsunuz? · 

Cevap: - İsrail'in çeşitli vesilelerle ve kendine göre bazı güvenlik 
ger~kçeleriyle bölgede takip ettiği uzlaşmaz ve yayılmacı politikası bu 
bölgede istikrarsızlığı arttırmakta ve sulhun tesisine büyük ölçüde engel 
olmaktadır. Türkiye baştan· beri İsrail'in milletlerarası hak ve hukuk 
kurallarına uymayan bu işgalci politikasına karşı çıkmış ve İsrail'in iş
gal ettiği Arap topraklarından çekilmesı gerektiğini belirtmiştir. Bu ül
kenin kendi güvenliğinin de korunması bakımından diğer ülkelerin hak
larına ve hukukuna riayet etmesi ve y:ıyılmacı politikasından tamamivle 
vazgeçerek, işgal ettiği toprakları bırakmasının gerektiği düşüncesinde
yiz. 

Soru : - Kıbrıs konusunda nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? 

Cevap: - Biz Kıbrıs'ta i'ki toplum arasında doğrudan doğruya ya
pılacak, federal bir ortaklığın kmulması görüşündeyiz. Kıbrıs Müslüman 
Türk kardeşlerimizin böylece federal bfr çatı altında Rum tahakkümüne 
maruz kalmadan insanca bir barış içinde yaşamasını arzu etmekteyiz. 
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Kıbrıs Müslüman Türk halkı, nihai federal ortaklığa kapıyı açık tutmak 
suretiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etmiş ve bu suretle, bu 
hedefe varılması yolunda önemli bir fırsat ortaya çıkmıştır. Ancak maa
lesef Rum tarafı, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin şimdiye kadar diğer _ ül
kelerce tanınmamış olmasını istismar etmekte ve eski uzlaşmaz tutu
munu ısrarla sürdürmektedir. Rum tarafının hala uluslararası alanda 
tüm Kıbrıs'ın meşru hükümeti olduğu iddiasını sürdürmesi ve çeşitli 
uluslararası çevrelerde propagandasına devam etmesi çözümsüzlüğün te
mel nedenidir. 

Türk toplumu getirdiği tekliflerle Ye yapıcı ve uzlaşmacı tutumuyla 
iki toplumun sulh içinde yaşayabileceği bir ortam ve çözüm bulunacağı 
inancını kaybetmemiştir ve bu husustaki gayretlerine ısrarla devam et
mektedir. Biz, müslüman kardeş ülkelerin, dostlarımız olarak ve Kıbns'
taki müslüman Türk halkının dostu olarak gösterdiği yakınlığı ve desteği 
daima takdirle karşılıyoruz. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ 
MEZUNLARI CEMİYETİNCE DÜZENLENEN 9. İKTİSATÇILAR 

HAFTASI'NIN AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMA 

26 Nisan 1984 

Sevgili Misafirler, Değerli Hocalarım, Sevgili Gençler ... 

İktisatçılar Haftasının bu konuşmasını yapmak benim ıçın hem 
zevkli hem de zor. İki sene önce de yine burada bir konuşma yapmıştım. 
O zamanlar şartlarımız biraz farklıydı, bugün biraz daha farklı şartlar al
tında konuşuyorum. Çünkü geniş bir kesime hurdan hitap etme imkanı 
var. İstikbale ümitle bakan gençlerimiz bu salonda bulunuyorlar; bu me
selelerle ilgili bazı politikacılarımız, işadamlarımız, idarecilerimiz de bu
rada bulunuyor. Onun için konuşmamda çok dikkatli olmak zorundayım, 
herıhangi bir açık vermemeliyim. 

Sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum. Ben iktisat tahsili 
yapmadım, yani ne İktisat Fakültesinde okudum, ne İktisadi Ticari İlim
ler Akademisinde okudum, ne Siyasal Bilgiler' deri. mezunum. Ben Teknik 
Üniversitenin Mühendislik bölümünden mezun oldum. Fakat kader çizgi
miz bizi iktisadi meselelerle işin başından itibaren uğraştırd~. 1950 yılında 
mezun olduğuma göre, 34 senedir iktisadi meselelerle yakın ilişkimiz ol
muş. Bunun başlangıcı 1950 senesi, Devlette çalışmaya başladığım yer 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi. Memleketin elektrifikasyon planlarını, pro
jelerini hazırlayan bir kurum. Orada mühendislik ekonomisi ile başladım. 
Bir sene sonra Amerika'ya yplladılar. Orada en çok üzerinde durduğum 
konu mühendislik ekonomisiydi. Benim ekonomiyle temasım bu şekilde 
olmuştur. Sanıyorum ki, bu bilgileri Türkiye'ye ilk defa biz getirdik. 1958 
senesine doğru memlekette siyasi çalkantılar gene başlamıştı. O zamanın 
politikacıları plansızlık ya da plan meselelerini tartışıyorlardı. İktidarda 
olan parti bu baskılar altında dışarıdan bazı uzmanları getirip memleket
te planlama meselelerini uygulamaya başladı. Bundan bir sene sonra Al
man İktisat Bakanı Erhard, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Erhard'a bir prog
ram vermek lazımdı. Elektrik İdaresi Etüd Dairesinde bizi buldular. Üç 
dört kişi ve Devletin bazı kademelerinde çalışmakta olan arkadaşlarla 

oturduk ve on gün içinde Türkiye'nin üç senelik yatırım progra~ını ha
zırladık. Tabii o zaman bizim hazırladığımız yatırım programı gelen heyet 
tarafından beğenilmedi. Başka türlüsü de mümkün değildi zaten. Ondan 
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sonra işi biraz da ha ciddi tutalım dediler. Gene 1959 seneşinde Profesör 
Tinbergen'i getirdiler Profesör Tinbergen'le biz 27 Mayıs olmadan aşağı 
yukarı bir, altı ay kadar çalıştık. Sonra 1959'un sonunda askere gittim. 
Askerliğimin yedeksubaylık döneminde bir - birbuçuk ay o zamanın Kara 
Kuvvetleri Komutanı rahmetli Cemal Gürsel'in emriyle tekrar geri dön
düm. Profesör Tinbergen ve yardımcısıyla bir süre daha çalıştım. Bir kaç 
ay sonra hepinizin bildiği gibi 27 Mayıs Harekatı oldu. Bizim projeler de 
hepsi bir tarafta unutuldu, gitti. Fakat 27 Mayıs'ın hemen akabinde tah
min ediyorurum. 1960 Eylül'ünde Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. 
Planlama Teşkilatının kuruluş çalışmaları sırasında yine benim görüşle
rimi aldılar. O zamanın Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in emriyle de bir 
süre sonra Planlama Teşkilatına aktarıldım. Bir sene kadar burada çalış
tıktan sonra tekrar Elektrik İşleri Etüd İdaresine döndüm. Elektrik Mü
hendisliğinin bir avantajı vardır. Bütün sanayi dallarıyla yakından ilgili
sinizdir. Elektrik ihtiyacını tesbit ederken ya da planlarken bir çok sanayi 
dallarındaki ihtiyaçları öğrenmeye mecbursunuz. Bu bakımdan Planla
mayla da yakından ilgili oluyorsunuz, 1966 senesinin başında Başbakan
lığa geldim ye bir süre sonra da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
getirildim. 1971 'e kadar bu görevde bulundum. O devreyi hatırlıyorum. 
Benim· çok fazla iktisadi meselelerle uğraştığım bir dönemdir. Türkiye' de 
özel teşebbüsün ağır bir biçimde teşvik edildiği yıllardır. 1970'li yıllar ilk 
defa büyük ve ciddi ~para operasyonunun yapıldığı ve operasyonun başa
rıya ulaştığı bir dönemdir. Bu operasyonun yapılmasında benim, Sayın 
Naim Talu'nun, Sayın Kemal Cantürk'ün büyük katkıları olmuştur. İyi 
bir ekip çalışması yaparak 10 Ağustos kararları adıyla tanınan ve Türkiye 
ekonomisinde önemli bir devreyi başlatan kararları hazırladık. Şüphesiz o 
zamanki şartlar bugünün şartlarından çok değişikti. Bu hareket 12 Mart 
1971'den sonra belli dönemlerden geçerek, 1973 yılında petrol fiyatlarının 
anormal artışıyla, daha sonra 1974 yılında dönetime geçen kadroların bel~ 
1i tedbirleri almamaları yüzünden Türk ekonomisi o ·parlak dönemini sü
ratle kaybetmiş ve bir çoklarımızın hatırladığı gibi 1977 yılının Şubat ayın
dan itibaren büyük bir çöküntü dönemine girilmiştir. Ben 1977 senesinde 
İstanbul' da çalışıyordum. Şubat ayından sonra, transferlerimizin yapıl
maz hale geldiğini çok iyi biliyorum. Bunun ne demek olduğunu belki o 
tarihlerde çok iyi hissedemedik. Siz gençlerin meseleyi tabiatıyla sadece 
kağıt üzerinde görmesi ve yaşayarak hissetmesi farklı bir durumdur. 1979 
yılı sonuna doğru ben tekrar idareye döndüm. 1979 yılı Aralığında Başba-: 
kanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama Müsteşarı Vekili olarak tekrar göre
ve getirildiğim dönemde, bu söylediğim 1977 senesindeki transferlerin 
duması olayı artık had safaya gelmişti. Türkiye hiçbir borcunu ödeyemez 
hale gelmişti. Değil özel sektörün borçlannı ödemesi, Devlet borçlarını bi
ie ödemekte acze düşülmüştfr. · İthalat çok zor şartlar altında, belli kısıth 
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listeler içinde yapılıyordu. Akaryakıt bulunmuyordu. Yokluklar memleke
tin her tarafını sarmıştı. Biz Başbakanlıkta bu işi düzeltme programını 

.hazırlarken, o tarihleri çok iyi hatırlıyorum. Uzun süre fuel-oil bulamadı
gımız için Baş bakanlıkta palto ile çalışmak zorunda kalmıştık. Bu devre
ler çok zor devrelerdi. Tabii bir taraftan da, şunu söylemeden geçemiyece
_ğim, karaborsa alabildiğine yaygınlaşmıştı. Anlamsız bir fiyat kontrolü, 
.enflasyonun ne olduğuna bakmadan yapılan fiyat tesbitleri bir çok malı 
karaborsaya aktarmıştı. Devlet satışları ile piyasadaki satışlar arasında 
büyük bir fiyat farkları meydana gelmişti. Bu da çift fiyatları doğuruyor
·du. Devletten tahsis alanlar kısa zamanda zengin olma imkanına sahip 
oluyorlardı. Bu şartlar altında vergilerin büyük bir kısmı verilemiyor, is
mi bilinmeyen insanlar büyük paralar kazanıyorlardı. Bunlar ekonomide 
yanlış politikalar tatbik ettiğimiz zaman neler olabileceği konusunda ders 
kitaplarında gösterilen örneklere benzer hadiselerdir. 

O zaman dışardaki durum şöyleydi; Yurt dışında itibarımız son 
.derece düşüktü, Türkiye'nin dışarıyla pek ilişkisi olmamasına rağmen, al
dığımız bir takım malların bedellerini özel sektörümüz, Merkez Bankası' 
na yatırdığı halde, bunlar deminde söylediğim gibi 1977'nin Şubat ayın
.dan itibaren transfer edilmediği için dışarıya olan borçlar ödenememişti. 
Bizim tabirimizle bir nevi «garantisiz ticari borçlar» birikmişti. Devlet, de

: ğil bu borçlan ödemek, kendi borçlarını bile ödemekte acze düşmüş, vak
tiyle birçok ülkenin ertelediği borçların, ertelenmiş taksitlerini bile öde
yemez hale gelmişti. Dış dünyada her ülkenin kredi endeksleri vardır. Ba
:zı finans dergileri bunu her altı ayda bir yayınlarlar. Ben de o sıralarda 
bu tür endekslerle ilgilenmeye başlamıştım. Bana gösterilen endekslerin 
birinde yanlış hatırlamıyorsam, 103 ülke arasından Türkiye sondan ikin
ciydi. Afrika'nın Zambiya gibi, gerçekten zor durumda olan ülkelerinin 
.arasındaydı. 

Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 80'nin üzerinde görünüyordu. 
, gelmiştik. O fiyat kontrolünün kaldırıldığı takdirde, enflasyonun birden
bire yüksek rakamlara ulaşacağı görülüyordu. Nitekim 24 Ocak kararları
nın alındığı ayın ertesinde, endeksin derhal yüzde 29 arttığını gördük. Bu
nun ana sebebi şudur: Karaborsa değerlere Devletin resmi fiyatları yak
laştırılmıştır. Yaklaştırılmaya da mecburdur, başka çaresi yoktur. Yoksa 
büyük çapta haksız kazanca sebep olunacaktır. Sizden ucuza alıp serbest 
piyasada, karaborsada çok daha büyük fiyatlarla satma yoluna gidilecek
ti, nitekimde öyle olmuştur. Onun için ben 1979 senesinin hakiki endek
·sinin daha yukarda olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. 

Türkiye, ;1979'lara gelirken sadece bu ekonomik değil. bunun para
lelinde bundan daha da önemli bir anarşi ve terör derdiyle çalkalanmak-
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taydı. İktisadi meselelerde bu işin önemini çok iyi kavramak lazım. Eğer 
büyük şehirlerimizde insanlar saat dokuzdan sonra gece sokağa çıkmak
tan korkuyorlarsa, ki bu geçtiğimiz yıllarda böyle olmuştur, eğer okul
larda öğrencilerimiz derse girerken «acaba bugün bir grup gelecek ve der
simize engel olacak» mı endişesine kapılırlarsa, anneler lise ve ortaokul 
çağındaki çocuklarının okuldan eve gelip gelmiyeceklerinin kaygısına düş
müşlerse, bu memlekette ekonomik gelişmenin olması, fevkalade zor olur .. 
Siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrar mümkün değildir. 
Ekonomi olabilir, şu ya da bu şekilde olabilir ama, bizim anladığımız an
lamda gelişen bir ekonomi, büyüyen bir ekonomi fevkalade zordur. Mem
leketimiz bu devrelerden geçti. Bugün artık o devrelerden çok uzaktayız, 
12 Eylül oldu. İstikrar · Türkiye'ye tekrar döndü. Bir çok siyasi mesele
mizi kanunlarla, eski tecrübelerimize dayanarak çözme imkanına kavuş
tuk. Beğenilmez veya üzerinde tenkitler yapılır, yapılmaz o önemli değil-· 
dir. Önemli olan konu, geçtiğimiz beş senelik dönemi çok iyi hatırlamak
tır ve bu hatırlama içinde de !bunları unutmadan, eğer tekrar düzenleme-· 
ler yapacaksak, bu tecrübeleri de gözümüzün önüne koymamız lazımdır. 

24 Ocak ,1980'de memleketimizde lbir program uygulamaya başladı .. 
Bu programı, belki programın katılığı içerisinde 24 Ocak 1980' den, 1982 
ortalarına kadar uyguladığımızı ve bu uygulamanın sorumluluğunu üzeri-· 
mize aldığımı ifade ~debilirim. Yani 2.5 sene civarında bir süre. Tabiatıy
la, o zamanki şartlarla bugünün şartları arasında farklar vardı. 1980 yılı
rı.ın 24 Ocak'ından önoe Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu demin 
sözlerimin başında çizdiğim karanlık tablo ile anlattım. Yoklukların, kuy-· 
rukların olduğu, enflasyonun çok aşırı boyutlara ulaştığı, dış itibarın sıfı-· 
ra indiği bir Türkiye'nin meseleleriyle, 1984 Türkiye'sinin meseleleri bir-· 
birinden tabi, ki farklı olacaktır. Ekonomi netice itibariyle gelişmektedir. 
O tarihlerde karşılaştığımız hadiseler ve çözüm tarzları ile şimdi karşılaş
tığımız meseleler ile çözüm tarzları arasında, bazı farklılıklar olacaktır. 
Yalnız genelde bir şey söyleyeceğim. İstikametimiz genelde farklı değildir. 
Varmak istediğimiz hedefler bakımından, farklılıklar yoktur. Biz, o tarih-· 
~e Türk ekonomisinin meselelerini, bir benzetme yaparsam, yanan bir eve 
bem.etiyorduk. İlk önce yangını söndürmek lazımdır. Bu yangın enflasyon 
yangınıydı. Enflasyonu hep bir numaralı mesele olarak gördüğümüz için 
ilk olarak bu yangını söndürmeye, bu amaçla da katı tedbirler almaya' 
mecburduk. 

Geçtiğimiz yıllarda programın şöyle bir eleştirisi yapılmıştır. Enflas
yonu söndürürken, işsizlik meselesinin boyutları büyümüştür. Doğru .de-· 
ğildir. Aksini düşünelim, enflasyonun devam ettiğini düşünelim, yokluk
ların devam ettiğini düşünelim, hatta döviz darboğazınm devam ettiğini 
düşünelim. Bütün bunların olması halinde, o tarihlerde karşılaştığımız 
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meseleler de devam edecek demektir. Nedir bunlar? 1980'nin Ocak'ında, 

1979 Aralık'ın da hergün gelen telefonları «Fabrikamız eğer yarın fuel-oil 
temin edemez ise kapanacak» şeklindeki konuşmaları ifade edersem daha 
iyi anlaşılacaktır. Takriben 26 tane çimento fabrikası durmuş durumday- · 
<lı. Birçok fabrikalar hammadde~erini dövizsizlikten temin edemez hale 
~elmişlerdi. Bunun anlamı şudur, değil yeni iş sahaları açmak, mevcut iş 
sahaları bile birer birer kapanmak durumuyla karşı karşıyaydı. O halde 
bir kere bunun düzdtilmesi, Türkiye'nin yeni bir hızla düzelmiş bir eko
nomik bünye ile başlayarak yeni bir hız alması gerekmekteydi. Bizim yap
tığımız da esas itibariyle budur. 

1984'e · geldiğimiz zaman karşılaştığımız problemler farklıydı, demiş
tim. Arada bir 1983 yılı var. 1983 yılında 1981 ve 1982 yıllarında yapılan 
bazı şikayetlerin hala geçerli olduğu farzedilmiş ve kısmen bu şikayetlere 
uygun tedbirlerin de uygulanmasına devam edilmiştir. Neydi bu şikayet
ler? Dar para politikasının gevşetilmesi gerektiği, memlekette faizlerin 
yüksekliği, dar para politikası sonucu kredi faizlerinin çok yükseldiği, 
bunların gevşemesi, işletmelere yardım edilmesi, desteklenmesi konu
farını da bizim düşündüklerimizin aksi bazı düşünceler doğmuştu. Bunlar 
.zaman içerisinde ağırlıklarım hissettirerek gelmişlerdi. Neticede, 1983 
içinde, sonradan aldığımız bilgiler bunları teyid etmiştir, bu söylediklerim 
.de bizim herhangi bir politik gaye ile söylediğimiz konular- değildir. 
Enflasyon süratle tırmanmaya başlamıştır. Ortalama . olarak yüzde 
JO'un üzerinde bir hızla yükselmiştir. Son aylarda ise, daha da ar
:tarak, 1984 yılına girdiğimizde yüzde 70 civarına ulaşmıştır. Yükselen bir 
.enflasyonun tekrar aşağıya çekilmesi oldukça zor bir hadisedir. 

İkincisi, ihracat konusunda kendini göstermiştir. Türkiye, 1980'den 
.başlayarak ciddi bir ihracat_ atılım göstermiştir. Bu atılım yıllardan beri 
·beklendiği halde bir türlü gerçekleşemeyen bir artıştı. 1980' den 1982 so
nuna kadar olan dönemde ihracatımız aşağı yukarı 2 milyar dolar seviye
.sinden, 6 milyar dolar seviyesine kadar çıkmıştır. Bu, dünya'da ticaretin 
. gerilediği bir dönemde yapılmıştır. Özellikle üzerinde durmak istediğim 
.nokta budur. Böyle zor bir dönemde, Türkiye ihracatım arttırmıştır. Dik
kat ederseniz, 1976'dan 1980'e kadar olan dönemde dünya ticaretinde da
:ha iyi bir ortam olduğu halde bizim ihracatımı, olduğu yerde saymış ve 2 
milyar dolardan 1bir kuruş bile ileriye gidememiştir. 1983'te ihracat du

. raklamış ve 1982 yılında gösterdiğimiz perfoqnansın bir~z altına düşmü
şüzdür. Artma bir tarafa, ihracatımıı:da negatif bir gelişme meydana gel-

· miştir. · 
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Şimdi bütün şunları söylerken, 1983'ü eleştirmek istemiyorum. Ama 
bazı meselelerin duyulduğu gibi olmadığını ve tatbikatın bizi bu noktaya 
getirdiğini söyleyebilirim. İyi ki, 1983 senesinin o tecrübesini yaşadık. Bi
zim için biraz zararlı oldu ama, hiç olmazsa bundan sonraki tatbikatlarda 
aynı hataları tekrarlamayız, 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, 1950'lerden itibaren bu mesele
lerle şu veya bu ,şekilde ilgilendim. 1967 -1971 arasında bir sorumluluk ta
şıdım. Nihai sorumluluğum 1979 sonundan başlayarak, bugüne kadar ara
da birbuçuk senelik bir fasıladan sonra, devam etmiştir. Ekonomik me
selelerle ekonomik kökene sahip olmadığımı halde bu kadar uğraşmam 
sonucu siyasete girmey~ karar verdim. Yetkiyi tam olarak devralmam ge
ı ektiğine inanıyordum. 1984 yılının başından itibaren de biraz daha bü
yük sorumluluk ve yetki ile bu meseleleri götürmeye çalışıyoruz. Belki 
bugün benim ekonomik meselelerle, Başbakan Yardımcısı olduğum 
dönemdeki kadar sıkı bir şekilde ilgilenmem mümkün değil, ama, biraz 
zamanımızdan fedakarlık ederek meselelere biraz yukarıdan bakmak zo
rundayız. Genel gidişine neler tesir edebilir, bunu inceleme durumunda
yız. 

1984'e girerken yani, Anavatan iktidarı kurulurken Türk ekonomisi
nin meselelerinde, 1980'nin 24 Ocak'ına gö:r:e farklılıklar olduğunu ifade 
etmiştim. Her ne kadar 1983 senesinde yapılan bazı yanlışlıklardan, uygu
lamalardan ekonomide bazı hastalıklar belirmişse de, bunların boyutları 
hiç 1bir zaman 1978, 1979 yıllarında olduğu gibi değildir. Ama bizleri kafi 
derece ikaz edecek mahiyettedir. Bizim o zaman teşhis .ettiğimiz, ortaya 
koyduğumuz seçim beyannamemizde de çok açık olarak belirttiğimiz beş 
eirnnomik meselemiz vardır. Bunlar, önümüzdeki beş yıl içinde üzerinde 
önemle duracağımız konulardır. Bu konular birbirleriyle de ya
kından ilişkilidir. Bunlar nedir? Bir tanesi orta direğin güçlenmesi, orta 
gelir grubunun güçlenmesi meselesidir. Burada da en önemli etkenin enf
lasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bir çok faktiörler var, detaya inmek iste
miyorum. Ama en önemli meselenin enflasyon olduğunu söyleyebilidm. 
1977, 1978, 1979 hatta kısmen 1980 yıllarında enflasyonun tesiriyle orta 
gelir gurubunun ciddi bir biçimde zayıfladığı müşahade edilmiŞtir. Bir 
toplumda, orta direk en önemli unsurlardan birisidir. Bunun güçlü olmak, 
güçlendirilmek zorunluluğu vardır. Durumlarını düzeltmek zorunluluğu 
vardır. Bunu sağlayan en önemli etken de enflasyonu aşağıya çekmektir. 
Gerek yabancıların, gerekse bizim tecrübelerimiz bunu açık ve seçik bir 
biçimde göstermektedir. Hatta 1983'de bunu çok açık bir biçimde gördük. 
Onun için daha iktidara gelir gelmez enflasyonu aşağıya çekme politikala
rını uygulamaya başladık. Bana göre enflasyıonu aşağıya çekecek, onu ya
vaşlatacak beş altı tane önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi para 
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arzıdır, yani yeterli bir para politikası, Hocamın da ifade ettiği gibi biz 
devamlı olarak sıkı para politikası yerine, yeterli para politikası tabirini 
kullanıyoruz. Çünkü sıkı para politikası, biraz yanlış anlam ifade ediyor. 
Sanki lüzumundan fazla sıkıyoruz gibi bir anlama geliyor. Gerçi bazıları
na göre lüzumundan fazla sıkıyoruz, doğru. Herkese gör·e değişebilir bir 
şeydir bu. Ama mühim olan yeterli bir para politikasının takip edilmesi 
gerçeğidir. Bunun hesapları var. Ben teknik detaylarına girecek değilim 
ama, gayet dikkatli bir para arzı politikasının takip edildiğini, takip edil
mekte olduğunu ve bundan sonraki uygulamalarda da bu işi daha dikkatli 
bir şekilde takip edileceğini ifade edeyim. 

Tasarruf politikasında önemli bir araç da faiz politikasıdır. Enflas
yonun üzerinde olma mecburiyeti vardır. Sayın Hocamın da ifade ettiği 
gibi, bu artık öyle bir noktaya gelmiştir ki, tasarruf sahibi de bunu anla
mıştır. Bundan sonra tasarruf sahrbini aldatmanın imkanı yoktur. Bunu 
düşünmemiz bile doğru değildir. Tasarruf sahibi artık bizim yeni yeni sis
temleri oturtma çabalarımız içerisinde çok muhtelif imkanlar bulacaktır. 
Eğer siz Türk parasına düşük bir faiz veriyorsanız, cebine yabancı parayı 
alıp onu biriktirecektir. Altına gidecektir. Bir zamanlar ~da emlake gidi
yordu. Çok muhtelif araçlar var. Bugün biz kambiyo rejimini gevşettik. 
Bankalarımıza da dedik ki, «Döviz hesabı açtıranlara kolaylık sağlayın,» 
Dikkat edin faizi de serbest bıraktık, Bankalarımız da belli kaideleri ·uy
guiuyorlar. Yani 1980 ve 1981'de görülen aşırılık·görülmüyor. Bütün \bun~ 
ların hepsi tecrübeler ,sonucu ortaya konmuş meselelerdir. 

Faiz politikasıyla son üç ayda bankalarımızda genel manada bir ta
sarruf artışı, yani kaynak artışı görülmektedir. Son üç aylık verilere göre 
bir artış temposu izlenmektedir. Bu artış devam edecek olursa, bunu yıl
lara yaydığımızda yüzde 80'in üzerinde bir artışa doğru gidildiğini göre
ceksiniz. Geçen sene faizlerin indirildiği aylardan itibaren bu rakamların 
çok düşük olduğunu görm~tük ki, bu durum tasarruf, sahibinin faizler 
aşağıya çekildiği zaman bankalardan kaçtığının güzel bir göstergesidir. 

Enflasyonla ilgili olarak üçüncü takip ettiğimiz politika, devlet yatı
rımlarında süratle icraat yapmaktır. Bugün 10 bin tane yatırıma girin ve 
bunlar da on sene sürsün. Onun yerine bin tane yatırımı bir senede biti-· 
rin, hangisi daha verimlidir, sorarım size? Paranın toprak altında kalma
ması lazım. Biz mühendis olduğumuzdan galiba bunu anlayabildik. Size 
bir örnek vereyim. 

İstanbul - İzmit eksper yolu senelerdir yapılıyor. Büyük bir yatırım 
bu yol. Dev inşaatlar yapılıyor, ama onlara para ödenmiyor. Çünkü o ya
lun üzerinden vasıtalar geçmiyor ve yapılan h~rcamalar da geri ·gelmiyor: 
Bu sene Bayındırlık Bakanlığına bu yolu bu sene içinde bitirmelerini söy-
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ledim. Ne yapıp edip bu yol bu sene içinde hizmete girecek ve para.h ola
cak. Böylece paralar dönmeye başlayacak. Ben bunu yatının politikala
larında hızlılık diye tabir ediyorum. Hızı arttırarak bir an önce neticeyi 
almak gerekmektedir. · 

Enflasyonu aşağıya çekmede önemli bir .mesele de sağlam kaynak
lara gitmek zorunluluğudur. Bu sene vergi gelirlerinin artışından bütçeyi 
denk bir biçimde kapatmayı başaracağımız anlaşılıyor. Ama bütün bun
lara rağmen dikkatliyiz. Dikkatli olmak mecburiyetindeyiz de. Bazı tah
minlere göre, bütçe gelirlerinin artmasının ana sebeplerinden biri «fatu
ralı yaşam» ıdediğimiz hadisedir. Çünkü lbu uygulamadan sonra gelirlerin 
kontrol edilme şansı çok artmıştır. Ücretli kesim faturalı vergi iadesi ko
nusunda tahmin edilenin aşağı yukarı yüzde 60'ını ilk tatbikatta vermiş
lerdir. Bu 1büyük bir gelişmedir. Ümit ediyorum ki, ilerki yıllarda bu yol
la hem ücretliye bir iade verilir, hem de vergi gelirleri konusunda iyi bir 
kontrol mekanizması sağlanır. 

Genelde yatırımlar için söylediklerimizin yanında ekonomide kay
nakların en iyi tarzda kullanılması da enflasyonun aşağıya çekilmesinde 
önemli bir husustur. Bunun başında da demin ifade ettiğim faiz politikası 
çok önemli bir rol oynar. Kaynakların ıdoğru yerlere kaymasında faiz po
litikasının çok önemli bir rolü vardır. Başka araçları da vardır. Ama esas 
önemlisi budur. Bi:r; başka önemli konu da liberasyon politikasıdır. Bu 
da enflasyonu aşağıya çekmede kullanacağımız araçlardan birisidir. Bu
nun aynı zamanda Türkiye' de üretim yapılan dallarda üretimin daha ka
liteli olması, tüketicinin Jmrunması bakımından da mecburiyeti varıc:lır. 
Nitekim, 1984'e iki önemli sahada, 1980'den farklı olarak çok geniş 
tedbirle girdik. Bunlardan bir tanesi Kambiyo Rejimidir. Kambiyo 
rejimi nerdeyse yirmi senelik bir aradan sonra ciddi olarak büyük deği,. 
şikliğe tabi tutulmuştur. Basitleştirilmiştir. Bir çok konular suç olmak 
tan çıkartılmıştır., Eskiden cebinizde dövizle yakalandığınız zaman hapse 
düşme ihtimali çok kuvvetli idi. Bugün tam tersine istediğiniz kadar ya
bancı para taşıyın, kimse bir şey diyemez. Ayrıca isterseniz götürüp ban
kalarda döviz hesabı açtırın ve faizini de alın. Bu da mümkün hale gel
miştir. Eskiden dışarıya çıkışlar önce üç senede birdi, sonra bu iki se
nede bir şekline dönüştürüldü. Biz gelir gelmez cebinize 3000 dolara ka
dar para alın, 1000 dolarını da bankalar versin, istediğiniz kadar çıkabi
lirsiniz dedik. Bunun ilk görüşmelerini yaparken birkaç teknisyen arka
daş bir hesap yapmışlar, onu getirdiler. Bir milyon kişi bu kadar parayı 
alır da çıkarsa ne yaparız. O zaman 3 milyar dolar ediyor, bu kadar ki
şinin birden çıkması. Ben de dedim ki «şunu hesap edin bakalım, 3000 
dolar kaç para ediyor» bu mümkün değildir. İnsanlar yasak olan şeylere 
meraklıdırlar. Bir iş yasaksa, acalba 'bu yasağın etrafından kenarından 
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nasıl döneriz diye düşünürler. Biz bu yasağı kaldırdığımız takdirde, biz 
nasılsa buralara gideriz diye düşünürler. Böylece belki eskisi kadar bile 
giden olmaz. Bu söylediklerimiz de oluyor. Yurddışına çıkışlarda o kadar 
büyük artışlar görülmüyor. 

Bize liberasyon yaptığımız, ithalatı genişlettiniz diye suçlamalar yö
neltiyorlar. Fransız peyniri, Japon arabalarına kadar her şey geliyor ve 
böylelikle ithalat hacmimiz çok yükselecek vb. gibi şeyler söylendi. Bi
zim şüphesiz tedbirlerimiz var. Öyle aklımıza geldi çıkardık değil. Bir 
sürü çalışmalar yapıldı bu konuda. Tedbirlerimizi de aldık. Fonlar koy
duk, muayyen kontroller ıvar. O kadar basit değil. Ayrıca uyguladığımız 
da tam bir liberasyon değil. Kademe, kademe geçilen bir liberasyondur. 
Söy Jenenlerin hiç biri de çıkmadı üstelik. Başlangıçta, sistemin alışılma
sında bazı zorluklar oldu. Bazı gazetecilerimiz de bankaları gezerek, dövi:z; 
yok diye yazılar yazmaya başladılar. Bankalar da şikayet ediyorlar tam 
tersine, «elimizde çok efektif var, nereye vereceğimizi bilemiyoruz» di
yorlar. Türkiye'nin döviz yüzünden herhangi bir sıkıntıya düştüğü görül
memiştir. Biz kambiyo gevşetmesini en kritik bir dönemde yaptık. Mer
kez Bankası yıl sonunda ağır borçlarını öder. Bu dönemde yaptık. Aynca 
o dönemde ihracatımız da azalma dönemindeydi, İşçi dövizinin azalma 
dönemiydi. Durum onu gösterdi ki, döviz mevcutlarında herhangi bir 
azalma değil, bilakis düzelme olmuştur. Zannediyorum ekonomik kaide
ler tam anlamıyla uygulandığı zaman, meseleler bfr çok kötü falcının söy-
lediği gibi olmuyor. -

Enflasyon gibi, fevkalade önemli bir konuda ağır bir prqgram uygu
ladığımızı kabul ediyorum. Bu dönemi ben biraz 1979 yılına benzetiyo
rum. 1983'de bir takım ayarlamalar yapılamadı. Bunların bir çoğunu biz 
yapmak zorunda kaldık. Yapmamız gerekiyordu. Aksi takdirde haksız ka
zançlara neden olacaktık. İkincisi zaten enflasyon olmuştu. 1984'ün raka
mı bu yüzden biraz yüksek ğörünecektir. Aslında yüksek değildir. Bütün 
bunlara rağmen işin doğru.su neyse, onu yapmak mecburiyeti vardır. Bun
ları korkmadan yapacağız. Bizim en büyük en önemli özelliklerimizden 
biri de inandığımız bir şeyi kararlı olarak uygulamamızdır. , 

Enflasyon ve ortadirek meselesine bir konuyu daha ilave etmek isti..: 
yorum. Biz ekonomiyi düzeltmeye çalışırken ücretlilerin durumlarını da 
düzeltmek zorundayız. Ancak bunu yaparken ölçülü de olmak zorundayız~ 
Aksi takdirde tekrar enflasyon ateşini yakma zarureti meydana gelir. Pa-· 
ra basıp vermek-işin en kolay yoludur. Ücretlilerin maaşları da artar böy
lece. Ancak bu işi ölçülü bir biçimde yapmadığınız zaman sonunda bunun. 
faturasını yine ücretliler öder. Bu bütün Dünya' da yaşanmış bir tecrübe
dir. Omm için ücretlilerin durumlarını düzeltme politikası gtiderken esaSı 
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oiarak enflasyonu aşağıya çekmeye ve bunu yaparken de onların imkan
larmı arttırmaya çalışacağız. Bunun fevkalade dikkatli yapılması gerek
mektedir. Bazen Türk - İş yöneticileriyle bu konuda sıkıntılarımız oluyor. 
Onlar isteyecek, biz de bu konuda dikkatli olacağımızı söyleceğiz. Çünkü 
neticede biz de oy almak istiyoruz. Oy almanın yolu da geçici tedbirlerle 
olmaz. İşin sağlam olduğuna halkın inanması gerekmektedir. Bunu inan
dırmak için de elimizden geleni yaparız. Çünkü biz bu işin doğru olduğu
na inanıyoruz. Şunu da belirteyim. Enflasyonun altında ücretlileri ·de ez
dirmeyiz. Bizim taahüdümüzdür. Bunun yolu da enflasyonu aşağıya çek
mek, azaltmakla mümkündür. Yapabildiğimiz kadar, ücretlerini biraz da
da yukarı, enflasyonun üzerinde temin ederiz. Bunu temin ederken de 
vergi indirimini, faturalı iadeyi kullanırız. Çünkü tecrübelerimiz şunu gös
terdi. 1981 yılında e ngüzel neticeyi vergi indirimleri zamanında elde et
mişiz. Ücretlilerin vergi yükünü aşağıya çekmek önemli bir hadise olmuş 
ve gelir dağılımında da çok önemli etkileri görülmüştür. 

1984'ün başında çok önem verdiğimiz bir saha da işsizlik meselesi
dir. Şunu hemen ifade edeyim. İşsizlik sorunu bu salonda gördüğüm da
da öğrenci olan genç arkadaşlarımın başına gelecektir. Bu mesele Türki
ye'nin uzun yıllar.dır biriktirdiği bir sorundur. Bir çok nedenl~ri vardır, 
Bir ta.nesi nüfus artışımızın son derece hızlı olmasıdır. Gerçi son yıllarda 
yavaşladı, ama 1950'lerde yüzde 3'ün üzerinde arttığını hatırlıyorum. Nü
fusu uzun süre yüzde 2.5 üzerinde artan Dünya'nın sayılı ülkelerinden bi
riyiz. İmkanlarımız buna göre olmamıştır. Tasarruflarımız buna göre de
ğildir. Zaten çok düşük gelir seviyesine sahip bir ülkede tasarrufların çok 
yukarılara gitme ihtimali yoktur. Bir çok zorluklarımız olmuştur. Dış ta
sarruflara da memleket yeteri kadar açamamışızdır. Dış tasarruflardan, 
yabancı sermaye diye hep ürkmüşüzdür, ürktüğümüz için bunlardan isti-
fad~ edip memleketteki işsizliği önleyememişizdir. 

Maalesef bazı tahminlere göre yüzde 7'nin altında bir kalkınma 
hızında işsizlik artmaya devam edecektir. Bir başka tahmine göre ise 
yüzde 7'nin üzerinde ya da yüzde 7 kadar bir kalkınma hızında işsizlikte 
azalma meydana gelecektir. Bütün bunlar hep tahmin. 

Bunun yanında önemli bir faktör daha var. O da demin söylediğim 
faiz politikası. Bir diğer deyişle paranın pahalı olması. Paranın pahalı 

olması özellikle istihdama yönelik S·ektörler~e yatırımları canlandırmak

tadır. Para ucuz olduğu takdirde özellikle sermaye -yoğun sahalarda ya
tırım yapılmaktadır. Türkiye bir zaman bunları da yaptı. Ama genellikle 
şöyle bir ıgidişat vardır. Türk özel sektöründe yatırımlar çoğunlukla 
doğru istikametlerde yapılmışlardır da, kamu sektöründe hep ağır, al
tından kalkılamayan yatırımlar yapılmıştır. Bu tür yatırımlar kendilerinj 
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kolay ödeyemeyen ve sonuçta da teknoloji bakımından da sıkıntı doğu
ran yatırımlar olmuşlardır. Ayrıca ağır bir istihdam yükü ile de karşı 
karşıya kalınmıştır. 

İşsizlik meselesinin bu şekilde halledileceğine inanmıyorum. Prog
ramımızda da yer aldığı giıbi bir kere devlet yatırımlarını çabuk dönen 
yatmmlar haline getirmemiz gerekmektedir. Yani toprağın altına gömülü 
yatırımlar değil de, kısa zamanda netice alınabilecek, süratle ıbitirilebi
lecek yatırımlar olarak düşünmemiz lazımdır. Bunu da bir esas itibariyle 
devletin altyapı sahasına yapmasını istiyoruz. En çok istihdamın olduğu 
saha. da burasıdır. Yollara, barajlara, limanlara, sulama tesislerine ya
pılmasını istiyoruz. Bunlar hem devletin kolaylıkla yapacağı işlerdir, hem 
de bunların süratle yapılabilmesi için devletin diğer sahalara fazla önem 
vermemesi lazımdır. Devlet buralarda yoğunlaşırsa bunlar süratle devre
ye girer ve böylelikle yeni iş sahaları da açılmış olur. 

İşsizlik sorununu halledebilmek için düşündüğümüz projelerden bir 
diğeri ise özel teşebbüsün yatırımlarını faydalı istikametlere yönel.tmek
tir. Bunun en önemli aracı da demin de ifade ettiğim gibi, faiz politikası
dır. Aynca dış yatırımlara da önem vermeyi düşünüyoruz. Bu yatırımları 
yaparken dövize ihtiyacımız olacak. Ya kendi dövizimiz ya da dışarıdan 
kredi olarak aldığımız dövizlere ihtiyacımız olacak. Kendi dövizimiz ·de 
olsa' dışarıdan da alsak, hepsi dönüp dolaşıyor sonunda gelip ödemeler 
dengesi meselesine dayanıyor. Türkiye'nin döviz darboğazı çözülmedik
çe, kalkınma hızını daha yukarılara götürmek mümkün değildir. Kal
kınma hızı gelir, bir süre sonra bir darboğaz halinde ged teper. Her 
on senede ıbir sıkıntıya düşmemizin ana sebeplerinden biri de budur. Biz 
ödemeler dengesi meselesini daha ciddi bir biçimde ele almaya mecbu
ruz. Bunu da:ha köklü bir şekilde halletmeliyiz. Bunun temelinde de ih
racat yatmaktadır. İhracatın_ son üç senede artarak 6 milyara doğru git
tiğini daha önce ifade etmiştim. Tabii, ihracatın yanında görünmeyen 
kalemler dediğimiz turizm gelirleri, sermaye hareketlerinden gelen gelir
ler, işçi dövizleri vs. başka kalemler de var. Ama hemen şunu belirteyim, 
bunun kökü ihracattır. Temelde bakılacak olan nokta bir memleketin en 
sağlam bir şekilde sarılacağı nokta budur. Diğerleri de önemlidir, ama 
bu konuya daha özen göstermemiz lazımdır. İhracat aynı zamanda yeni 
iş sahaları açmaktada önemli bir rol oynar. Bizim pazaırlarımızı dışarı
iara açtığımız için, foç umulmayan sahalarda çok büyük istihdam imkan
ları meydana gelmiştir. Dört beş sene öncesine kadar konfeksiyon ihracı 
hemen hemen bir hiç iken, bugün 700 - 800 milyon dolara ulaşmaktadır. 
Bunların hepsj büyük istihdam getiren sahalardır. Böylelikle ihracatı 
geliştirirken, bir yandan da işsizliğe önemli ıbir katkı sağlamış oluyoruz. 
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Çünkü memleketin 50 milyonluk nüfusu yanında dışarıdaki bir 50 mil
yona daha hitap etmeye başlıyorsunuz, böylelikle. 

İşsizlik meselesine büyük önem veriyoruz. İşsizlik meselesinin çö
zümünde demin de söylediğim gibi ödemeler dengesi meselesi süratle 
düzeltilerek, Türkiye'nin kalkınma hızını yukarıya çıkartmak istiyoruz. 
Bunun başka ıbir yolu yoktur. Başka bir yol .denendiği takdirde, bir iki 
sen~ sonra hüsrana uğrarız, başladığımız yere geri döneriz. Dışarıda Tür
kiye'nin itibarı artmıştır. Bunun getirdiği bir takım imkanlar vardır. 

Bu üç aylık devre içinde bir çok yabancı ülkeden kişilerle görüştüm, 
bunların bir kısmı Türkiye'ye gelip, firmalar1mızla işbirliği yapmak is
tiyorlar. Gelecek rakamlar ufak rakamlar değildir. Biz bir parça dikkatli 
olalım, eski yanlış huylarımızdan vazgeçelim. Yani y~bancı fobisinden 
kurtulalım. Bu memleket bizim memleketimiz. Buraya gelip iş yapmak 
isteyenler de 'bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Eğer burada bir 
mal satın alırlarsa, onu alıp memleketlerine götürmüyorlar ki, aldıkları 
gene burada kalıyor. İngilizler bir çok şeylerini sattılar. Neticede ora
larda yine İngilizler çalışıyor. Arabistan'a götürülmedi bunlar. Bunlar
dan hiç korkmamamız lazımdır. Hele bizim hiç çekinmememiz lazımdır, 
çünkü biz bunlarla asırlarca beraber yaşadık. Neticede bu memleketin 
insanlarına iş bulmak, belki de bizim en önemli meselemizdir. Bunun için 
de her türlü imkanı zorlamak durumundayız. 

, 

Türkiye'nin kredi itibarı yukarıya çıktı. Demin söylemiştim, 130 
ülke arasında sondan ikinci ya da üçüncü idik. Şimdi son çıkan endeks
ierde 68. sıraya yükseldik. Oralara geldik. Yükselmek o kaıdar kolay 
değil. Durumunuz düzeldi diye öyle üç beş basamak yukarıya çıkartmı
yorlar adamı. Finans durumunuzun düzelmesiyle, kredi itiıbarınızın art
ması seneler alan bir hadisedir. Türkiye'nin bu kadar kısa zamanda bu 
kadar yukarılara tırmanmasının örneği Mç bir yerde yok. Son dört sene
de yükselen kredi itibarımız başka hiç bir ülkeye nasip olmamıştır. 

İşsizlik konusu yanında ikinci önemli bir konu da konut meselesi
dir. Bu işsizlikle alakalıdır. Aynı zamanda insanların iş hacmi ile, insan
larımızın başına sokacakları bir yuva meselesi ile de alakalıdır. Biz bura
da yeni bir çözüm getirdik. Getirdiğimiz çözümle 200 milyara yakın bir 
fon meydana getirilecektir. Bu fonu arttırmamız da mümkündür. Eskiden 
bu rakamın devlet bütçesinde 20 milyar bilf? olmadığını ifade edersem, 
rakamın büyüklüğü ve bununla yapılabilecek işler kendiliğinden ortaya 
çıkar. Konut meselesinde ciddi hamleler yapıldığı takdirde, Türkiye'de 
hem sanayide gelişmeler olacaktır, hem iş s·ahalarında gelişmeler olacak
tır. Şehirlerimiz daha muntazam hale gelecektir. Dar gelirli, orta gelirli 
grubun kira meselesinde de gelirlerine göre, kolaylık sağlanacaktır. 
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Üzerinde durduğumuz iki konuya da kısaca değineyim. Kalkınmada 
öncelikli yöreler, daha doğrusu bölgelerarası gelişmişlik farklarının pra~ 
tik ölçüler içinde azaltılması gerekmektedir. Türkiye'nin birliği beraber

liği açısından bir takım geri kalmış yörelerimize ağırlık vererek oraları 

ihmal edilmiş durumdan kurtarmak zorundayız. Buralarda yaşayan in
sanlarımızın gereksiz göçlerine mani olmalıyız. Bunu da önem verdiği
miz bir politika olarak uygulamaya devam edeceğiz. 

Son konu ise bürokrasi konusudur. Bu konu belki de çözümü en zor 
sorulardan bir tanesidir. Çünkü insanlar kendilerine verilen yetkileri 
kolay kolay bırakmıyorlar. O yetkiler de biraz eziyet etme yetkisi, yani 
ben şu adamı kapımda bekletiyorum ya, bunu mutlaka kaldırmamız 

iazım. Bu bir eğitim meselesidir. Bu bir devamlı mücadele meselesidir. 
Çünkü genelde 150 senelik bir meseledir. Temelinde yatan da, bir tarih
ierde gelmiş yöneticiler devlet memuruna ilk önce itimat etmemiş, sist.em 
öyle kurulmuştur. Memur da vatandaşa itimat etmyior. Bizim sistemde 
memura itimat etmemiz, ona güvenmemiz lazımdır. Onu müfettişle kor
kutmamamız lazımdır. Bizim sistemimize iyi bakınız. Bizim kadar mü
fettişi bol olan ülke yoktur. Hem de en kıymetli elemanlarımızdan çık

maktadır bu müfettişler. Maliye müfettişleri birinci sınıf insanlardır. 
Çok iyi yetişmiş kişiler arasından seçilirler. Mülkiye müfettişlerimiz de 
öyledir. Bankalarımızın hepsinde teftiş heyetlerimiz vardır. Seneler önce 
yabancı bir banka müdürüne «sizde teftiş heyeti' var mı?» diy~ sordum. 
Adam şaşırdı ve «neden olsun?» dedi. Biz memurumuza itimat ederiz. 
«Peki bir hadise olunca ne yaparsınız?» dediğimizde ise «iki kişiyi takip 
için göndeririz» diye cevapladı. Biz ise, çok kıymetli elemanlarımızı diğer 
memurlarımızı korkutmak için kullanıyoruz. Bu elemanları daha verimli 
yerlerde kullanmak lazımdır. 

Bazı işleri basitleştiriY.oruz. Ehliyet alma, tapu işleri vb. Bir taraf
tan da şuna dikkat etmek lazım, bu meselenin bir eğitim meselesi olduğu 
kanaatindeyim. Televizyonlarımızda devamlı bu konuda eğitim yapılması 
gerekiyor. İşleri basit ve açık pale getirirsek rüşvet meselesi de ortadan. 
kalkar. Memurumuz da boş yere ithamdan kurtulur. Çünkü sistem açık 
olursa, oradaki herhangi bir yanlışlık derhal ortaya çıkar. Bir meşhur 
söz vardır, «bir işe bakınız, o ne kadar karışık ve anlaşılması zorsa bu iş 
bir şeytan işidir. Bir iş ne kadar düzgün kolayca anlaşılıyor ise bu iş hak 
işidir». Bürokrasi de buna benziyor. Basit olursa o sistemde en yüksek 
verim ekle edilir. Verimi yükseltmenin yollarından bir tanesi de lüzum
suz muameleleri ortadan kaldırmaktır. Onu kaldırdığınız zaman çok daha 
fazla randıman alırsınız. Bunun için de bürokrasi üzerinde mutlaka ça
lışmak gereklidir. 
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Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Her şeyin başı dönüyor, dolaşıyor, 
çalışmaya geliyor. Bütün bu yapılanlar insanları belli bir şekilde müşte
rek bir gaye ve şevkle çalıştırmaktır. Çalıştırma da düzgün bir program 
içerisinde yapılmışsa, o sistemin randımanı yukarıya çıkar. Herkes bun· 
dan en iyi şekilde istifade eder. 

Ben sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Bizim insanlarımız çalış
kandır, zekiıdir. Önlerindeki engel kaldırıldığı ve doğru yollar gösterildiği 
zaman, güven verildiği zaman bu memleketin çözemiyeceği hiç bir sorunu 
yoktur. Hepinizi bu düşüncelerle iaygıyla selamlıyorum. 
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YANKI DERGİSİNE VERİLEN BEYANAT 

27 Nisan 1984 

Soru : - Sayın Başbakan,önce özel bir soru sormak istiyorum. 
Halk neden sizi bu kadar sevdi? Bunu sağlamak için nelere dikkat etti
ni? anladığım şekilde merkez sağ bir partiye oy verdiler. Neden? 

Cevap : - Aslında Türkiye illeri :büyük sıkıntılar içine düşmüşlerdi. 
Anarşi hadisesi ister şöyle söyleyelim, ister böyle söyleyelim, içerden ve 
dışardan destek gördü. Birçok gençler hem kendilerine, hem de bulun
dukları şehre hoş olmayan birçok hadise yaşattılar. İnsanlar öldü, ızdırap
lar çekildi, anneler akşam saatleri çok heyecanla beklediler. Bunları hep 
biliyoruz. Bir de bunun yanında iktisadi bir anarşi vardı. Biz iktisadi 
meselelerle yakın bir şekilde ilgilendik. Yoklukları kaldırdık. Belki halkı
mız gizi önemli bir insan olarak görmüştür. Ben bunun 1982'de görevden 
ayrıldıktan sonra müşahade ettim. Yurt içerisinde uzun süreli gezilerim 
oldu. Güney'de ve Batı' da muhtelif yerlerde gezdim. Her gittiğim yerde te
levizyondan dolayı tanındığımı farkettim. Tabii tanınmak kafi değil, sem
pati ile de karşılandığımı gördüm. Demek ki yapılan bir hizmet takdir edi
liyo•.1 manası çıkıyor. Ondan sonra politikaya atılma durumu oldu. Uzun 
meı halıelerden geçtik. Kararlı olarak meseleyi götürdük, yani zig - zag hiç 
yapmadık. Onu da gördüler. Daha önemlisi, yeni bir siyasi anlayış getir
meye çalıştık. Ben bunu seçimlerden evvel de anlatmaya çalıştım. Biz da
ha başta hiçbir partinin devamı değiliz dedik. Nasıl ekonomide yeni bir 
anlayış getirmişsek, siyasette de yeni bir anlayış getireceğimizi birçok ko
nuşmamda ifade ettim. Na~;ıl ekonomik yapı değişiyorsa, siyasi yapı da, 
değişmelidir. Türkiye'nin geleceği buradadır dedik. Ve neticede, tabii :bu 
mesaj en kolay şehirlere gider, köylere kadar da gitmiştir, onu da söyliye
yim, çünkü bugün reylerimize baktığımız zaman, biz belki bir vilayet ha
riç bütün vilayetlerde birinci partiyiz. Yani hiçbir vilayet gösteremezsiniz 
ki Anavatan ikinci partidir; br vilayet hariç, Tunceli tahmin ediyorum, 
onu da görmüş değilim, belki orda da birinciyiz. Ordu, Kars, oralarda da 
birinci partiyiz. 

Buradan mesajın taa en uzak en ücra köşelere kadar gittiği gözükü
yor. Tabii ufak şehirler, küçük kasabalar ve köyler çok süratli bir değişikli
ğe olay adapte olmayabilirler, bu tabiat icabı böyledir. Ama şunu da çok 
kuvvetle müşahade ettim, Türk halkı ilerlemeye, ileri gitmeye yeniliğe hiç 
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yabancı değil, bilakis çok süratle birçok konulara intibak edebiliyor. Bu 
bizim hareketimizde çok açık bir surette gözükmüştür. 

Soru : - Sağ- sol konusundaki yaklaşımınızın rolü ne oldu? 

Cevap : - Biz birleştirdik, dedim. Şuna çok dikkat ettim. arkadaş
larıma da hep aynı şeyi söylüyorum Türkiye'de sağcıysanız bile sağcı de
ğiiseniz; yani sağ kelimesine, sol kelimesine lüzum yok. Sebebi şu: Sağ 
veya sol, bunlar bizde maalesef son senelerde bir kavganın sembolü ol
mu. Sen sağcısın öbürü solcu, arkası kavga ... Partiyi tarif ederken, bize 
çok sordular. «Siz neredesiniz siyasi yelpazede» d~.ye. Ben daima şunu söy
ledim. «Biz milliyteçi, muhafazakar, milli ve manevi değerlere bağlı, ser
best rekabet mekanizmasına inanmış, vatandaşın teşebbüsünü destekle
yan ve sosyal adaletçi bir partiyiz. Bu tarif nereye getiriyorsa ordayız.» 

Soru : - Şehirlerde daha çok oy aldınız ... 

Cevap : - Şehirler daha rahat tabii Şehirleri dolaştık, gazeteler 
daha fazla okunuyor, Tabii bunu söylemekten kastımız şu; bizim içimizde 
dört eski eğilime mensup insanlar var. Ben şunu söylüyorum, bu yeni bir 
olgu meydana getirmiştir. Artık eski siyasi partiler yoktur, bir Anavatan 
vardır; Anavatancı vardır. Biz büyüyeceğiz gelişeceğiz. Burada hemen şu
nu da ilave edeyim : Bu birleştirme, kavga etmeme, müt~vazi olma, insan
ların dertlerine çözüm bulma ... Bu insanları çok kısa bir zaman olmasına 
rağmen tanıdık ve biz daha yılımızı tamamlamadan iki seçim kazanıyo
ruz, bir zamanların kaleleri olan yerler bizim kalemiz olmuştur. 

Soru : - 6 Kasım seçimlerinden sonra birtakım görüşler ileri sü
rüldü. «siyasi yelpaze yerine oturmadı, ödünç oylar var» diye. Halk ise hü
kümetin yanında yeraldığını gösterdi. Bu durum Türkiye' deki dP-mokra
tikleşme sürecinin, siyasi libaralleşme sürecinin, yani rejimin stabilize ol-
ması anlamına gelir mi? · 

Cevap: - Büyük çapta bu konuyu kolaylaştırır. 

Soru: - İç ve dış mihrakların perişan olacağını söylediniz. Sonra 
da perişan oldular dediniz. Bunu rejimin güçlenmesi, rejime karşı olanla
rın perişanlığı şeklinde algılayabilir miyiz? 

Cevap : Aşağı yukarı öyledir. 

Soru : - O zaman şu soru akla geliyor. Gerek hükümet programın
da gerek çeşitli konuşmalarınızda yaraların sarılması, genel olarak siyasi 
liberalleşme ve bütünüyle normale geçişin ve genel affın şartlara göre ge
lişeceğini ifade ediyorsunuz. 25 Mart'ta ortaya çıkan bu tablo bu seyri hız
landıracak mı? 
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Cevap: - Yardımcı olur. Çünkü bu çok dikkatli olun.ması gereken 
bir konudur. Biz daima her meselere adımımızı kararlı atarız, ama arma
dan evvel de hesabımızı iyi yaparız. Türkiye'nin zor elde edilmiş dengesini 
bozmamamız lazım, bunu daha kuvvetlendirmemiz lazım. Bu konu olduk
ça hassas bir konudur. Bu bakımdan dikkatli hareket edeceğiz. Çalışma
lar yapmamız lazım, şu anda kesin bir şey söylemiyorum, söyleyemem de 
Ama bazı çalışmalar yaparız. Zamanı gelince herşey yerine oturmaya baş
ladığı zaman da bazı konuları halkın önüne getiririz. 

Saru : - Ama 25 Mart'taki sonuçların bunu kolaylaştıracağını dü
şünüyorsunuz. 

Cevap : - Tabii kolaylaştırır, daima onu söylüyorum. 

Soru : - Seçimlerden sonra sürpriz gelişmeler olacağını söylemiş
tiniz. Bunlar neler olacak? 

Cevap : - Herkes birşey umdu bu seçimlerden. Umduğunu bula
bildimi bulamadı mı, ona göre birtakım çalkantılar olur. Söylenemek is
tediğim odur. Biz tahmin ettiğimiz neticeleri aldık. Bazıları tahmin et
tikleri neticeleri alamadılar, çok altında kaldılar veya bazıları çok kötü 
sonuçlar düşünüyordu, yine onun üzerine çıktılar. Öyle olanlar da var. 
Ona göre herkes kendince bir yorum yapacak. Önümüzdeki beş sene az 
bir zaman değil. Siyasi partiler bugünkü şartlarda çok zor bir mücadele 
veriyorlar; bir partiyi götürmek kolay değil, özellikle mali bakımdan. Ona 
göre birtakım gelişmeler olacağını ben de tahmin ediyorum. Ama ne şe
kil alacak, hiçbir şey söyleyemem. 

Soru : - Birtakım vergi indirimleri yapıldı, bazı devlet borçları 
ödendi. bütçe açığı söz konusu ... Bunlar yeni zamla.rın yapılmasını, yeni 
vergilerin getirilmesini gerektirecek mi? 

Cevap : - Ayarlamaları petrolde yaptık. Birkaç tane-ayarlama de
meyeceğim; taban fiyatları ile ilgili konular vardır, onun haricinde bir
şey yoktur. Yani biz birçok şeyleri serbest bırakıp kendi haline gelişmesi
ni tercih ederiz. 

Soru : - Sadece Baş·bakan olarak değil, teknokrat olarak da Tür
kiye'nin yakın ekonomik geçmişinde önemli ·damgalarınız var. İkinci Beş 
Yıllık Plan'da sizin damganız var. O zaman ithal ikamesi politikası izlen-
di. 

Cevap : ~Sadece ithal ikamesi değildi. 

Soru : - Ya da ithal ikamesi ağırlıklı idi. Şimdi ise ihracata dönük 
modele geçiriliyor. 
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Cevap : -:-- Dört senedir biz itıhal ikamesi prensiplerini kullanmıyo
ruz. İthal . ikapıeşinde birisi bir şey yaptığı zaman yasaklamamız gerekir. 
ya da' gü~rük duvarlarını yükseltmemiz gerekir. 

Sqru .: -:-- Şubat' tan şubata protesto edilen senetler, bir yıl içinde 
yüzde 115, 1984 Ocak'ından Şubat'ına yüzde 22 artış gösterdi. Nakit sıkın
tısı had safhada. Bankalar kredilerin tahsilinde zorluk çekiyorlar. Bu du
rum ne olacak? 

Cev<;ıp : ~ Bu normal şartlardır. Para kolay bulunsa enflasyon yu
karı gider~ Herkesin kendini paranın bol olmadığı bir hayata hazırlama
sı gerekir. Rasyonel çalışması lazım. 

Soru ; - Özel sektörde bu durum sebebiyle iflasların artması, ban
kalar kesiminde az sayıda da olsa devletin el koymasını gerektirecek du
rumlar ortaya çıkabilir mi? 

Cevap : - Buna şu anda birşey söylemek kabil değil. Ama biz bir
çok kolaylıklar getirdik. Herkes hesabını iyi yapsın, lüzumsuz varlıklarını 
satsın. Kar etseniz bile ondan vergi alınmayacak diye kanunda göster
dik. Ona göre h~rkes hesabını kitabını yapsın. Biz kimseye yardım etme
yiz, onu söyliyeyim. Herkes hesabını iyi yapsın. 

Soru : - Özellikle sosyal demokratlar programınızın sanayileşme 
yerine ziraata yöneldlğini, tarihi çizgiden saptığını ve büyümeyi hedefle
mediğini söylüyorlar. 

Cevap : - Hayır, katiyen doğru değil, Türkiye'de hemen hemen 
planlı devrede daha çok onların fikirlerine yakın fikirler tatbik edilmiş
tir. O zaman Türkiye pek fazla sanayi mamulatı ihraç etmezdi. Bizim po
litikamız uygulanmaya başlayınca şu görülmüştür. Son sen~lerde tatbik 
edilen şekliyle Türkiye sanayi ihracatı yapan bir ülke haline gelmiştir. 
Bırakın sanayileşmeden vazgeçmeyi sanayi mamulleri, ihracatımız içinde 
yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır. 

Soru : - Büyüme ve canlanma hangi sektörlerden başlayacaktır? 

Cevap : - Büyüme, canlanma, bütün bunların hepsi olacaktır. Za
ten büyüme var Türkiye' de, yüzde 4'ün üzerinde büyüme olacak. Bizim 

. hedefimiz yüzde 7. Ama bunu birden bire yapamayız. Ondan sonra dar

boğaza girersiniz. 

Soru : - Hangi sektörler lokomotifliği yapacak? 

Cevap : - Lokomotifliği gene sanayi sektörü yapar. 
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Cevap , : - Gerek özel finans krirumlanna, gerekse Yabancı Serma
ye Kurumlan Kanunu çerçevesinde Türkiye'ye bu yıl ve gelecek· yıl ne 
kadar sermaye girişi olacağını tahmin ediyorsunuz? 

Cevap : - Rakam tahmin edemem. Ama ciddi bir rakamda gelecek. 

Soru : - Ortadoğu' dan gelecek sermaye miktarı ciddi ağırlıkta , ola
cak mı? 

Cevap: - Özel finans kurumları faizsiz kredi sistemidir. İslami an
layış içerisindeki sermayeyi cezbetmek için kurulmuştur. Benim anladı
ğım kadanyla epey alakadar olan var. Bize şu ana kadar iki üç tane mü
racaat var. Bunlar yakın zamnda sonuçlanacak. 

Soru ·:· - Bu müracaatların toplam miktarını verebilir misiniz? 

Cevap: - Miktar hakkında birşey söyleyemeyeceğim, ama 200 mil-
yon doları geçecektir. 300 milyon dolar olabilir. Zamanla ibüyüyec.ektir. 

S~,ru :. - Yani bir döviz sıkıntısı olmayacak mı? 

Cevap : - Hayır, şu anda da zaten ihracatımız artıyor. 

Soru: - 1988 seçimlerine girerken, yani icraatınızı tamamlayıp tek~ 
rar tasvip istediğinizde, Türk Lirası'n,n döviz karşısındaki değeri', konut, 
enflasyon, . kalkınma hızı, işsizlik, dış ticaret hacmi hangi noktaya .. gele
cek?. Bu konudaki amaçlarınız nelerdir? Dört aylık uygulama, hedefleri
nize ulaşaeağınız konusunda size bir kanaat verdi mi? 

Çevq.p : - Bu programı çok sıkı bir şekilde götü(iirsek, :Peş sene 
sonra birçok şeylerdeki hedefe ulaşınız. Türkiye'nin değerlerlııin nerede 
olacağını bugün ta>hmin etmek mümkün değildir. 

· Soru : - Bunu tahminin imkansızlığından değil, gelişmenin çok iyi 
olacağını ifade etmek için _söylüyorsunuz değil mi? 

Cevap : - Evet. 
Soru : - 1960'dan sonraki yaraların sarılmasını ve Menderes'in ta

rihteki yerine oturtulmasını istediniz? Bu nasıl olacak? 

Cevap:~ Biraz sabırlı olun, bu konunun demin de söylediğim gi:bj 
genel çerçeve içerisinde dikkatle götürülmesi gerekir. Üzerinde çalışırız. 
Olduğu zaman da söylerim. 
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TÜRKİYE İŞ BANKASININ 1983 BÜYÜK ÖDÜLLERİNİN 
DAGITIM TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

27 Nisan 1984 

Geçtiğimiz yıllarda milli kültüre yeterince önem verilmemiştir. Sa
natçı, bilim adamı ve eser verenlerle yakından ilgilenmek, bu değerleri 
memlekete kazandırmak, yenilerinin geliştirilmesine imkan vermek mec
buriyetindeyiz. Bir memleketin ekonomik gelişmesi, sosyal gelişmesi, bü
tün bunların yanında milli kültürünün gelişmesi, sanata bilime d,eğer ve
rilmesiyle orant~lıdır. Tarihte büyük Türk devletleri milli kültüre özel 
önem ve~işl~r, sanatçı ve bilim adamını baş üstünde tutmuşlardır. 

Biz milli kültüre ne kadar önem verirsek, n;ıilli kül,türün de bizi bir
leştiren, bizim bir millet olmamızı, güçlü bir millet olmamızı sağlay;an 
unsW;- ç}Idugunu görürüz. Bunu harsımızdaki bir nev'i bet9n diye tarif 
edebiliriz. Türk Devletlerinde, . Osmanlılarda zenginler, şairlere edebiyat
çılara büyük önem verirlerdi. Bugün ise, zenginlerin yerini bankalar al
mıştır.- · Bankalar bu alanda daha faal olmalıdır. Milli kültürün gelişme
sinde İş Bankasının yaptığı çalışmaları, diğer bankaları da örnek alma
lıdır . . 
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RESMİ BİR ZİYARET İÇİN İRAN'A GİDERKEN 
MEHRABAT HAVAALANINDA YAPILAN AÇIKLAMA 

28 Nisan 1984 

İran İslam Cumhuriyeti Başbakanı Kardeşim Musavi'n!u- n'azik da
vetine icabetle, yakın dost ve komşumuz İran'a gelmekten büyük memnu
niyet duymaktayım. Türk Hükümetinin Başbakanı sıfatıyla, ilk resmi dış 
seyahatimi İran'a yapmakta bulunmam, Türkiye'nin, İran ile yakın dost
luğuna verdiği büyük önemi açık bir şekilde göstermektedir. 

Ülkelerimiz ve halklarımız arasında ortak tarihi ve manevi bağlara 
dayanan samimi ilişkiler, İran' daki İslam Devriminden sonra çok daha 
geniş bir muhteva kazanmıştır. Halklarımızın karşılıklı arzusuna uygun 
olarak, aramızdaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda, her iki ülkenin 
hükümetleri büyük bir gayret ve kararlılık içerisinde bulunmaktadırlar. 
İki büyük islam ülkesi olarak mevcut kaynak ve potansiyelimizin birbi
rini tamamlar şekilde kullanılması suretiyle, ülkelerimizin kalkınması ve 
halklarımızın refahı için daha birçok alanlarda yerimli bir işbirliğine gi
rişilebileceği inancındayım. 

Ekonomik ilişkilerimiz her iki ülke için tatminkar bir şekilde son 
yıllarda büyük bir ilerleme göstermektedir. 1982 yılında ·Başbakan Yar
dımcısı, İran'a yaptığım ziyaretten sonra ortaya çıkan gelişme son 
derece memnuniyet vericidir. İran devriminden önce yılda 20 milyon do
iar civarında olan ihracatımız 1983 yılında 1 milyar 80 milyon dolara, it
halatımız ise, 1 milyar 147 milyon dolara çıkmıştır. 1981 yılı rakamları ile 
kıyaslandığında da, ticaret hacmimizin 3 misli bir artış kaydettiği anla
şılmaktadır. Bu suretle İran son iki yıldır Türkiye'nin bir numaralı dış ti
caret ortağı haline gelmiş bulunmaktadır. Hedefimiz bu rakamları bu yıl 
daha da ileri bir düzeye çıkarmaktır. Benim ziyaretimden hemen önce 
İran - Türk Karrİıa Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılmıştır. Aynca, 
geniş bir Türk iş adamları heyeti ekonomik ilişkilerimizin artırılması ko
nusunda, halen Tahran' da temaslarda bulunmaktadır. İş adamlarının di
rek temaslarda bulunmasının sadece ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi
ne değil, halklarımız arasındaki bağların güçlenmesine de katkıda ·bulu
nacağı şüphesizdir. 
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Bu ziyaretim sırasında ikili ilişkilerimize ilaveten her iki ülkeyi ya
kından ilgilendiren bölge sorunlarına da değinmemiz ve karşılıklı görüş
lerimizi birbirimize aktarmamız tabiidir. 

Komşumuz ik~ müs.lüman ülke arasında devam eden savaşın son .za
manlarda değişik boyutlar almasından duyduğumuz endişeyi bu vesileyle 
belirtmek isterim . . Daha evvel de açıklamış olduğumuz üzere bu savaş 
süresince kimyasal silahlar kullanılması, sivil halkın bombalanması gibi 
uluslararası kurallara aykın tüm hareketlerin karşısındayız. Çatışmanın 
devamı birçok tehlikeler taşımaktadır. Bu feci savaşa biran önce adil ve 
şerefli bir çözüm yolu bulunması ve tarafların kaynaklarını ve imkanla
rım kendi ekonomik gelişmeleri ve İslam Aleminin güçlenmesi yolunda 
kullanmaları en büyük ' arzumuzdur. 

İran'a yapmakta olduğum bu ziyaretin ülkelerimiz arasında mevcut, 
dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine ve işbirliğimi
zin daha ileriye götürülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. 
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TAHRAN'DAKİ ERMENİ SALDIRISI ÜZERİNE .YAPILAN KONUŞMA 

28 Nisan 1984 

Türkiye'nin dışişleri teşkilatına yönelik saldınl~r İran'da da görül
mektedir. Bu ülkenjn bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri alacağını 
umuyorum. 

Bu elim olaya rağmen İran' daki temasla:pmın verimli geçeceğine ve 
işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyorum. 

Türk işadamlarının İran' da doğrudan temasta . bulunmaları, sade 
ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine değil, halklarımız arasındaki bağla
rın güçlenmesine de katkıda bulunacaktır. 

Türkiye, iki müslüman ülke İran ve Irak arasında devam eden sa
vaşı üzüntü ile izlemektedir. Bu savaş süresince, kimyasal silahlar kul
lanılması ve sivil halkın bombalanması gibi uluslararası kurallara ay kırı 
tüm hareketlerin karşısındayız. Çatışmanın devamı birçok tehlikeler ta
şımaktadır. Bu savaşa biran evvel acil bir çözüm_ bulunması en büyük ar-
zumuzdur. , 
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TV'DE YAYINLANAN «İCRAATIN İÇİNDEN ili» ADLI 

PROGRAMDA İMAR AFFI KONUSUNDA YAPILAN KONUŞMA 

30 Nisan 1984 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. Genel seçimlerin ardından 
yerel seçimleri de geride bıraktık. Millet olarak demokrasi yolunda bir 
merhale daha aştık. Hükümet olarak ise, yeni bir icraat döneminin baş
langıcındayız. İşte böyle bir dönemin arefesinde yenibir sohbet için üçün
cü icraatın içinden programında sizlerle karşı karşıyayız. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Hatırlayacaksınız, bundan önceki İcraatın !çinden Programında ko
numuz Fatura Karşılığı Vergi İadesi Kanunu olmuştu, yani kısa adıyla si
zin bildiğiniz adıyla «faturalı yaşam». Derhal şunu belirtmeliyim ki, gerek 
vergi iadesine hak kazanan vatandaşlarımızın, gerek · esnafımızın bu 
uygulamaya katılma oranı en iyi iyimser tahminlerimizi dahi aşmıştır. İlk 
verilere bakılırsa, uygulamanın daha şu ilk döneminde toplanan faturalar 
toplanabilir azami m1ktaı;ın yüzde 60'ına ulaşmıştır. Demek oluyor ki, va
tandaş faturalı yaşam tarzını benimsemeye başlamıştır. Demek oluyor ki, 
dürüst esnafımız seve seve fatura vererek vatandaşa yardımcı olmuştur. 
Demek oluyor ki, faturalı yaşam konusunda vatandaş ile esnaf arasında 
menfaat değil bir anlayış birliği oluşmuştur. Faturalı yaşamın şimdiden 
kazandığı bu yaygınlığın başka hiçbir mantıksal izahı yoktur. Hükümet 
olarak ise, bu olgudan bizim çıkardığımız temel bir sonuç .vardır. Evet, 
şuna derinden inaJ:?-ıyoruz ki, Türk milletinin karşısına yasakçı, zorlamacı 
tedbirlerle değil, akılcı tedbirlerle çıkarsanız, millet de o icraata sahip 
çıkar. Çünkü biliyoruz ki, demokrasilerde iktidarlara düşen millet için 
milletle birlikte bir bütün olarak devleti yönetmektir. Başka hiçbir sağ
lıklı yok yoktur. Ben bu akşam burada, Hükümetimiz adına faturalı ya
şam uygulamasına katılan bütün vatandaşlarıma minnet ve teşekkürle
rimizi sunuyorum. Faturalı yaşam ülkemizde kökleştikçe biz de bu uy
gulamanın sınırlarını genişleteceğiz. Sistem ,iyice yerleşip benimsenirse, 
vergi ödeyen bütün mükellefleri faturalı yaşam kapsamına dahil edeceğiz. 
Böylece vergi ödeyen her mükellef devletten bir vergi .iadesi alacak, fa
kat bunu yaparken, devlete kat kat fazlasıyla yeni yeni vergi gelirleri sağ
ianmasına katkıda bıılunacaktır. Fert ve devlet, akılcı bir yöntem etra
fında bir kez daha ·buluşmuş olacaktır. 
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Değerli Vatandaşlarım, 

Bu akşamki Üçüncü İcraatın İçinden Programımızın konusu esas 
itibariyle yeni İmar Affı Kanunu' dur. Bir milyondan fazla tapusuz gece
konduyu tapuya kavuşturacak olan kanundur. Şunu hemen eklemek is
terim ki, bu kanun sadece gecekondularda yaşay'ln , ipsanlarımızı değil, 

büyük şehirlerde oturan bütün vatandaşlarımızı derinden etkileyecek bir 
kanundur. Çünkü, . gecekondu imar affı gerçekten ülkemizin en büyük 
dertlerinden biri haline gelmiş olan konut meselesinin çözümüne doğru 
atılmış önemli bir adımdır. Bir insani adımdır. İnsaf, izan ve mantık ge
reğidir. Düşünebiliyormusunuz ki, yaklaşık 25 yıldır gecekondulara bak
mışız görmeden. Görmüşüz varlıklarını kabul · etmeden, iyi - kötü bir alt
yapı, belediye hizmetleri götürmüşüz, ama beldelerimizin birer yasal ko
nusu olduğunu kabul etmeden, o son yıllarda gecekonduları yıkmaktan 
vazgeçmişiz ama bu insanlara bir nebze güven, huzur vermeden. Şimdi 
bu noktada bir gerçeği vurgulamakta yarar vat.' Gecekondu meselesinin 
içinden çıkılmaz hale gelmesinde kimseyi doğrudan sorumlu tutamayız. 
Çünkü Türkiye, 1950'lerden bu yana her yönde patlama yapmıştır. Nüfus 
artışıyla, hızlı sanayileşmesiyle, hızlı şehirleşmesiyle, kalkınma hızı, milli 
gelir artışıyla olumlu - olumsuz her yönde öngörülen bütün plan hedefle
rini açmıştır. Açıkçası devlet toplumun gelişme hızının gerisinde kalmış
tır. Olan olmuştur. Topraksız köylü ekmek parası uğruna köyünden·ko
pup ş.ehire gelmiştir. Ne yapacak, ilk iş olarak elbette ki kendi geleneği 
uyarınca, çoluğunu - çocuğunu barındırabileceği bir dam kuracak. Bu ko
nuda bir noktaya önemle dikkatinizi çekmek isterim. Batı dillerinde ge
cekondu mahallelerinin adı, teneke mahallesidir. Çünkü ·gerçekten de, 
batıda gecekondular varil saclarından yapılma barakalardan doğmuştur. 
Bizde ise gecekondu, küçük de olsa bir bahçe içindedir. İlkel bir inşaat 
türü de olsa bir ya da iki katlı müstakil bir evdir. Türk'ün konut anlayı
şının bir simgesidir. Bunu milletimize gecekondu sakinlerimize çok gör
meyelim. Netice itibariyle gecekondu meselesi, o kadar büyümüştür ki, 
adeta bir tür dokunulmazlık kazanmıştır. Konu yıllar ve yıllarboyu as
kıya alınmış, ta ki, bizden önceki hükümet dönemine kadar. Şunu belirt
mek ve hatırlatmak isterim ki, gecekondu imar affı konusunda bizden 
önceki dönemde ciddi bir adı matılmıştır. Konut Kanunu kapsamı içine 
gecekondu, imar affı da alınmıştır. Ne varki, konuya eğilince şu gerçekle 
karşılaştık. ;Devletin, belediyelerin elindeki imkanlarla bu kanunun uygu
lanması yani bir milyondan fazla gecekondunun ·tapuya kavuşturulması 
hemen hemen ı'o-15 yılı bulacaktı. Biz işi bitirmek istedik. İşi bitirmek 
için gecekondu İmar Affı Kanunu'nu baştan aşağı değiştirdik ve 6785 Sa
yılı İmar Kanunu'nun bir maddesini yeni baştan yazdık. ·ve şöylece bir 
formül geliştirdik. Devlete bilgi verin tapunuzu : alın .. Evet, özellikle gece-
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kondularda kaçak yapılarda yaşayan kardeşlerim, bu sözlerim özellikle 
size, Devlete, belediyeye bilgi verin, tapunuzu alın. İşbu kadar basitleşti
rilmiştir. Ve tüm değerli vatandaşlarım, artık ülkemizde kanayan bir bü
yük sosyal yara kapanma yoluna girmiştir. Artık ülkemizde yaşayan bü
tün vatandaşlarımızın . k9nutları da tapuları da devlet teminatı altındadır. 
Artık bütün gecekondu Sc:\hiplerinin tapu sahibi, mülk sahibi olacakları 
dönem başlamıştır. 

Değerli vatandaşlarım, 

Umarım, getirdiğimiz imar affı konusunda bir özet bilgi sahibi oldu
nuz. Ama umarım hük~met olarak bizim meselelere nasıl yaklaştığımıza 
mesele çözme anlayışımıza bir kez daha tanık oldunuz. Bütün mesele mev
cut zenginliğimizin idrakine varmak, bu zenginliğin kapısını açacak anah
tarı bulmaktır. Alalım şu gecekondu meseiesini. Kötümser bir görüşle ge
cekondu semtleri şıehi~lerimizin yarısı, belediyelerimizin çaresiz kaldığı 
bir hizmet alanıdır. İşin gerçeği acaba bu mu? Niçin konuya bir de ma
dalyonun öbür tarafı~dan bakmıyoruz? Gecekondu sahiplerimiz yıllar ve 
yıllar boyu oluşmamış bir konut politikası içinde konut üretmişlerdir. 

Konut sıkıntısına çözum üretmişlerdir. Bugün o semtlerde milyarlar ve 
milyarlar yatıyor. Gecekondu üretimi inşaata ilişkin tüm yan sanayii yıl
lar ve yıllar boyu beslemiştir. Ve nihayet gecekondu sahipleri şehirleri
mizin ortasında b!z ~tesek de istemesek de farkında olsak da olmasak da 
arsa üretmişlerdir. Şimdi sorum şudur : Irmağı tersine akıtmak mı, yok
sa normal mecrasına bırakmak mı? Biz menfi görüş sahibi değiliz. Şiarı
mız ırmağı kendi mecrası:ı;ıda akıtmaktır. Vatandaş zaten bir değer yarat
mış. Bir değer üretmiş. Seçtiğimiz yol bu değeri baltalamak değil. Bu de
ğere değer katmaktır. Bu uygulamamızdan, haliyle önce geoekondu sahip
ieri, ama netice itibariyle bütün büyük kentlerimiz karlı çı~acaktır. Dev
let ve belediyelerimiz imar ıslah planlarıyla şehirleri.mizin içersinde gece
kondu semtlerinden yepyeni ve. modern şehir yavrularını meydana getire
cektir. Pek yakında bunların gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Özetle 
diyeceğim şu ki, Türklye'mizin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Ye
terki milli birlik ve beraberlik içinde huzur ve güven içinde devlet ve mil
let birbirimize sarılalım. Devlet ve millet birbirimize destek olalım. Teker 
teker her meselemiz çözülecektir. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımı su
nuyorum, değerli vatandaşlarım. 
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CUMHURİYET GAZETESİNE EKONOMİ KONUSUNDA 

VERİLEN BEYANAT 

Soru : - Efendim, kamuoyunda çok tartışılan bir konu da biiiyor
sunuz IMF ile ilişkiler konusu. Bu konuda son zamanlarda dikkali çeken 
bir Arjantin örneği var, galiba Arjantin IMF kolay evet demediği için bazı 
tavizler kopardı. .. 

Cevap: - Ne koparmış? 

Soru : - 31 Mart' a kadar ödemesi gereken gecikmiş dış borç faizle
rini ödemesi için gerekli parayı bulmanın koşulu olarak, IMF ile anlaş
rp.ası istendiği halde, Arjantin bunu yapmadı ve buna rağmen dört Latin 
Amerika ülkesiyle alacaklı banka, son dakikada istediği krediyi sağlaya
rak Arjantin'i «faizini ödemeyen ülke» durumuna düşmekten kurtardılar. 
Yani neticede Arjantin IMF reçetesine evet demeden, çok elverişli şart
iarla yeni bir dış krediden yararlanmak olanağın~ buldu. Bu örnek de aca
b~ IMF ile daha sıkı pazarlık edilebilir mi sorusunu hatıra getiriyor? 

Cevap : - Şimdi burada bizim durumumuzda şöyle yanlıŞ anlaşılan 
bir nokta var. Bu sizin yazılarda da oluyor, tam sizin değilse bile, mesela 
sizden Uğur Bey'in yazılarında oluyor, Emin Çölaşan bile aynı hatalara 
düşmüş; zannediyor ki biz IMF'nin şeylerine boyun eğdik, onlar ne derse 
kabul ettik. Aslında bizim getirdiğimiz politika onların söylediği ile inti
bak etmiştir. Hatta bizim polHikamız onların söyleyebileceğinden ileri bir 
politikadır. Biz kendi bünyemize göre, kendi şartlarımıza göre, bu işin 
böyle yapılabileceği kanaatine geldik. Bunu ben 24 Ocak'ta da söyledim. 
Bakın o zamanki rakamlara. Biz 24 Ocak'ta oturup eski usül, adamlarla 
pazarlık etseydik zamları daha az yapardık, kur operasyonunu 70 lira de
ğil 60 lira yapardık, muhtdif şeylerde bir noktaya gelirdik ama, bundan 
uzun seneler netice alamazdık ve devamlı olarak, onların etkisi altında ka
lırdık. Biz bunu yapmadık, kendimize göre bir politika izledik. Bugün de 
bakınız bu böyle oldu ... 

Soru : - 'yani 6 Kasım sonrasında ... 

Cevap: - Evet, biz iktidara gelir gelmez ekonomik kararlar tatbik 
edilirken, IMF ile görüşmedik bile. Yani ekonomik kararların çoğunu koy
duk, ondan sonra IMF geldi, hadise budur. Bu yüzden kendi içimizde şu 
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tenkit olabilir, onlarla konuşurken, bunları da yapma, karşılığında 
şunu alabilirdik gibi. Biz böyle şeyleri hiç düşünmüyoruz, doğrusu neyse 
onu yapıyoruz . Liberasyon politikası kambiyo rejimi gibi şeyleri zaten 
çok önceden beri düşünüyorduk. Ama imkan yoktu, yetki yoktu elimizde, 
onun için şimdi yaptık. Burada hep yanlış bir anlayış var, zannediliyor ki 
hep IMF ne istediyse biz onu yapıyoruz. Tabii IMF'nin istediği ile bizim 
yaptığımız tetabuk ederse, bu onların istediğini yapıyoruz anlamına gel
mez. Nitekim IMF'nin istediği ile bizim yaptığımızın tetabuk etmediği, 
uyuşmadığı durumlarda olmuştur. 1981 senesinde bizden yüzde 10 deva
lüasyon istediler, hatta ben o yüzden kalktım. Washington'a gittim, «kati
yen böyle bir şey mümkün olmaz» dedim ve ded.iğimizi de kabul ettirdik. 

Soru : - Peki efendim, bizim geri ödeme süresi gelen dış borçları
mızı yeniden erteletmemiz yada daha iyi şartlara kavuşturmamız söz ko
nusu olabilir mi? Biliyorsunuz Meksika gibi bazı ülkeler bunu yapıyor ... 

Cevap : - Biz vaktiyle bunların şartlarını zaten iyileştirdik, 1981 'de 
bize erteleme yerine yeni kredi teklif eden bankalar oldu. Biz bunu kabul 
etmedik. Bizim durumumuz düzelecek, o zaman erteleme operasyonuyla 
karşılaşmayalım dedik ve beş yılı kabul ettirdik. Biz bunu' öderiz dedik ve 
bunu ~deyeceğimizi zannediyorum, yeniden onlara gitmemize gerek yok. 

Soru : - Efendim, son olarak size ücretli ve maaşlı kesiminin duni
muy la ilgili bir so.ru sormak istiyorum. Ücretli ve maaşlı kesimin görünür 
bir gelecekte g~rçekten enflasyonun üzerinde bir ücret ya da gelir artışı 
sağlaması mümkün olabilecek mi? · 

Cevap : - Bu sene de olacak. Biz tabi aldığımız noktadan itibaren 
· sayıyoruz, dalı~ evve~ki durum .kötü, ona bir şey diyemem. Yalnız aldığı
mız noktadan itibaren 'ücretlilere ve memurlara verilen artışlar enflasyo
nun altında olmayacak dedik. İki şey getirdik ilave olarak, niteki~ ben 
bunu işçilerle müzakere ed.erken de söyledim. Bir vergi i~dirimi geldi, 
yüzde 5, ikincisi faturalı yaşam -bu deyimi siz kullandınız, şimdi biz de kul
ianıyoruz - hi~ayesi geldi ve enterasandır bayağı büyük faturalar gelmeye 
başladı, hatta bu yılki vergi artışını buna bağlayanlar var. Bunları da he.
sap ederseniz işçiye sağlanan net artış bayağı büyük rakamlara geliyor. 
Şimdi bu rakamın enflasyonun altına düşmemesi lazım. Bu konuda sözü
müz var, onu söyleyeyim ve şu anda sağlanan artışlar enflasyonun fü~erin-
dedir. · 

Soru : - Efendim, burada bir de şu v_ar : Sizin benimsediğiniz m~
delle gerek istihdamı c,ırt'tırmak için, gerekse ihracatta rek~bet gücünü ko
ruyabilmek için ücretlerin belli bir seviyede tutulması zorunlu değil mi? 

Cevap : - ıBiz bunu düşünmüyoruz. Ücretleri aşağıda tutup d~ 
bundan bir şey kazanmayı düşünmüyoruz. Hatta asgari ücreti de yüzde 50 
arttırdJk biliyorsunuz ~ Bu çla böyle bir şey düşünmediğimizi .gösteriyor~ 
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İRAN DÖNÜŞÜ ESENBOGA HAVAALANI'NDA 
YAPILAN AÇIKLAMA 

1Mayıs1984 

İran'ı ziyaretimizden olumlu izlenimlerle dönüyoruz. Biz, dostluğu 
aranan bir ülke olmaya bütün gayretimizle çalışacağız. Bu arada Türk 
işadamı Işık Yönder'in Ermeni teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu 
şehit edildiği konusunda yetkililerle görüşüldü. Yetkililer İran' da daha 
önceki hadisenin faillerinin yakalandığını, bu işin şumulünün araştırıldı
ğını, memleketin kanunlarına aykırı davrananların her zaman olduğu gibi 
şiddetle cezalandırılacaklarını, bu konuda hiç bir endişeye mahal olma
dığını bana en yüksek seviyede ifade ettiler. 

Biz zaten bu konuların, Türkiye'de heyecan uyandırmak, Türkiye'nin 
dostlarıyla arasına girmek, bir taşla iki kuş vurmak şeklinde düşünül
düğünü biliyoruz. 

Bu konuda dikkatli davranmak mecburiyetinde olduğumuzu her za
man ifade ettim. Düşmanın tuzağına düşmememiz, onun istediği nokta
lara gitmememiz lazımgeldiğini de açıkça ifade ediyoruz. 

İran' da yakın ve sıcak hava içinde temaslarımızı sürdürdük. Devam 
etmekte olan ticari ilişkilerin bu yıl daha da yüksek bir düzeye ulaşması 
planlandı. 

İran' da 758 milyon dolarlık işin mukavelesi tamamlandı. Aynca 42 
milyon dolarlık anlaşma imzalandı. 

800 milyon dolarlık anlaşma fiilen tamamlanmış bulunuyor. Buna 
ilaveten 400- 420 milyon dolar civarında iki önemli sahada ufak bir fi
yat farkı konusu var. Bunun da yakında anlaşmayla sonuçlanacağını ümit 
ediyoruz. Bu, bir milyon ton demir - çelik ve 360 milyon ton şekerdir. Bu
nunla rakam bir milyon 200 bin dolara çıkıyor. Aynca 200 milyon ton
luk transit taşımacılık gelecektir. Anlaşmalar imzalandıktan sonra yeni 
talepler bekliyoruz. Geçen yıl anlaşmalardan sonra gelen talepler yüzde 
40' a yaklaşmıştı .. Ticaret hacminin karşılıklı 3 milyar dolara çıkacağım 
tahmin ediyorum. 

Görüşmelerde sınır ticaretine de ağırlık verildi. Hudut bölgelerinin 
«Çıkmaz so'ka.k» olmaktan kurtarılarak, komşu ülkelerle belli şartlar al-
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tında ticaret yapılması sağlanacaktır. Bu konuda da karşılıklı görüşme
ler yapılarak prensip anlaşmasına varıldı. İki taraf da hudut ticareti yap
makta büyük arzu duyuyorlar. 

Tabii gaz konusunda' çalışmaların ağırlığı Türkiye'nin beslenmesi
dir. İran'ın bugün İçinde bulunduğu şartlardan dolayı bu proje pek pra
tik görülmüyor. Ama onun üzerinde çalışmalar devam edecek, ilk hedef 
olarak Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinin tabii gazla beslenmesi ko
nusunda çaiıŞmalar yp· ılacak. 

~u görüşme!(>• ~e Türkiye ile İran arasında önemli bir başlangıç ya
pıldı. Bu · da sam/ i, tarım, teknoloji ve teknik alanlarda işbirliği ile ob
caktır. Bu kom• ~ık defa şumülde ele alınmaktadır. Bir çok . şirketimiz, ça
lışma tempos hızla gelişen bir çok sanayi dalında karşılıklı işbirliği an
layışı içine; =>ınnişlerdir. Biz bu konuyu iki ülke olarak itme kararındayız. 

Makine sanayiinde, bazı önemli parçaların Türkiye'den alınarak, on
dan meydana gelen mamulün Türkiye'ye satılması gibi dünya ticareti te
ammJ1leri, iki memleket arasındaki mübadeleyi daha sağlam esaslara 
bağlamada önemli bir adım olacaktır. 

1iran ziyareti sırasında siyasi ve b'ölgesel konular üzerinde de dur
duk; Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptık. Savaş ko
nusunda, Türkiye'nin, üzüntüsünü dile getirdik. 

Bizim şu noktada herhangi bir aracılık yapma durumumuz yoktur, 
bunu ifade ettik. Daha ziyade, bu meselenin nasıl çözülebileceği hakkında 
İranlı dostlarımızın düşüncelerini daha detaylı anlamak ve bu işin kısa 
sürede bitip bitemeyeceği konusunda birtakım sağlam düşürtcelere vara
bilmek için, etraıflıca konuştuk. 

Bizim samimi olarak ortaya koyduğumuz düşüncelerimize İranlı 
dostlarımız samimiyetle karşılık verdiler. Bunları değerlendireceğiz. 

Bu harbin sona ermesi konusunda hİzim herhangi bir rolümüz ne 
olacaksa, buna hazır olduğumuz söyledim. Bugünkü şartlar altında, ko
nunun henüz olgunlaşmadığı önyargısı var. Arzumuz bunun biran evvel 
iyi bir şekilde sonuçlanmasıdır. 
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TAHRAN'DAN ANKARA'YA DÖNERKEN BASIN MENSUPLARINA 
YAPILAN AÇIK.LAMA 

1Mayıs1984 
'lj, 

Hep Ermeni tehdişi diyoruz, aslında Türkiye'a~oturan Ermenilerin, 
başka ülkelerdeki Ermenilerin büyük kısmının bunla la alakası yok. Bu 
bir terör hareketidir. '( ' \ 

İran hükümeti yetkilileriyle de bu ülkedeki ErmenıJ ,terör hareket
leri konusunu görüştük. Onlar bu konuda hiçbir endişeye R. oılmamarnı
zı, her türlü tedbiri alacaklarını söylediler. 

Yurt dışındaki Türk görevlilerinin korunması konusunda gerekli 
tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Onların bileklerini, ellerici bü
kebiliriz. 

Biz devlet olarak terörle oynamayız, teröre terörle muka:bele yah
lıştır. 

•: 
{ . 
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SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE YAPILAN HAFrALIK 
GÖRÜŞMEDEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA VE 

BASIN MF..'1SUPLARININ SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

3 Mayıs 1984 

Fransa H . .lfümeti böyle devam ederse ilişkiler gerginleşir. Fransa 
ile olan müm.sebetleri -maalesef sadece bir anıt meselesine bağlamak 
mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda bu münasebetlerin seviyesinde ve 
konumunda bazı, bizim hiç hoşlanmadığımız durumlar meydana gelmiş
tir. Fra15a ile olan münasebetlerimiz, diğer ülkelerle olduğu gibi, daha 
olumJh bir hava içerisinde gitmemiştir. Bu anıt gibi konular da müna
sebetleri iyice gerginleştiren konular halinde arada bir karşımıza gelmiş
th·. 

Turk kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini çok yakından takip 
ediyoruz. Biz, sadece meseleleri heyecanla götürmek yerine, mantıkla, 
bir devlet, hükümet, anlayışı içerisinde soğukkanlılıkla götürmek mec
buriyetindeyiz. Buna göre, Fransa ile olan ilişkilerimizin daha da gergin
leşmemesini temeni ediyorum. Bunun manası açıktır. Bu gibi konular 
devam ederse, bu işin gerginleşeceği manası da kendiliğinden içinde zım
nen yatmaktadır. Bizim bunu arzu etmediğimizi de söylüyorum. Bu ka
darlık sözle bu konuyu kapatıyorum. 

Soru: - Fransa'ya vize uygulayacak mısınız? 

Cevap: - Bize bu hareketleri yapan Fransız milleti değildir. Fran
sa halkı değildir. Fransa Hükümetidir. Vize meselesini Fransız halkına 
karşı yapılmış bir hadise olarak görürüz. Bunun yanında değiliz. Bunlar 
önümüze gelmiş opsiyonlardan biri olabilirdi, fakat biz bu şekilde düşün
müyoruz. Yunanlılara vizeyi kaldırıp, Fransızlara vize koymanın manası 
yoktur. 

Ben sadece meselenin gerginleşmemesi _ temennisinde bulundum, bu 
kafidir. Şu anda bizim alabileceğimiz tedbirler vardır. 

Ölçümüzün, milletlere karşı bir tedbir olmaması lazım, Bize bu du
rumu uygun gören hükümete karşı olması lazım. Düşüncemiz daha zi
yade budur. Nitekim bu hadisede de, bir anıtın açılmasına bu kadar 
önem vermezdik, eğer oraya resmi yetkili bir kimsenin gitmesi olmasaydı. 
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BASİN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

4 Mayıs 1984 

Soru : - Bugünkü gazetelerin hepsinde NL ~ ayı enflasyonunun 
yüksek olduğu belirtiliyor, enflasyonun bu kadar y· 'sek olacağını bili
yor muydunuz? 

, \L 

Cevap: - Nisan ayındaki operasyonun neticesinin böyle olacağı-
. nı biliyordum. Diğer endeksler çıksın da görelim. Yani d ha geniş en
deksler var. Bakalım aynı mı, değil mi? Çünkü bazı endeksle:ı:de mahdut 
sayıda madde alınmıştır. Ticaret Bakanlığının toptan eşya fiy:-' tlan en
deks ağırlığında, tarım mallan ve özellikle buğdayın çok büyük .. _ğırlığı 
var. 

Buğday ayarlanması maalesef geçen yıl yapılmamış, ben geldighrı
de farkına vardık. 30 liraya aldığımız buğday, 30 liraya satılıyor. Köylü
den 30 liraya almışız, 30 liraya satıyoruz. Ondan sonra, normal piyasa 
fiyatı 39- 40 liraydı. 40 küsur liraya çıkınca bunların tesirleri oldu; ·· Çün
kü buğday sadece orada tesir etmiyor, makam.aya, yani muhtelif malla
ra tesir ediyor, endekste ağırlığı yüzde 26'nın üzerinde. 

Soru : - Önümüzdeki ay enflasyon bu kadar yüksek olabilir mi? 

Cevap: - Hayır, bu kadar yüksek olmaz, inşallah. 

Soru: - Fiyat artışları devam eder mi? 

Cevap: - Görürüz, Şimdi zaten aldığımız tedbirler Haziran ayın
dan sonra tesirini göstermeye başlar, dedim. Enflasyon bakımından fi-
"yat artışları Haziran' dan sonra yavaşlayacak. . . 

Soru : - Fransa' dan gelecek resmi heyetlere vize konulacak mı? 

Cevap: - Fransa' dan gelecek resmi heyetlere vize konması şu an
da söz konusu değil, durumun gelişmesine bakarız. 
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ANAP BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISINDAN SONRA BASİN 
'MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

7 Mayıs 1984 

Soru : _:_. Af konusunda bir çalışma yapılıyor mu? 

Cevap: - Af meselesi çok önemli bir meseledir. Bugünden yarına 
çözülecek bir mesele - değildir. Af konusunda bir zaman vermem de söz 
konusu değildir. Anavatan Grubundaki af teklifi, hükümet görüşü belir
lenmeden ve hükümetin hazırlığı olmadan ele alınmayacaktır. 

Soru : - Enflasyon oranı ne zaman aşağıya çekileoek? 

Cevap: - Bizim hedefimiz, enflasyon hızının yıl ortasından itiba
ren aşağıya çekilmesidir. Bize zor bir görev düşmüştür. Yükselen bir 
enflasyonu aşağı çekmeği başarmaya çalışıyoruz. 

Soru: - İhracattaki gelişmelerden memnun musunuz? 

C e.vap : - İhracat Hk üç ayda 500 milyon dolar arttJ, Sanayi ürün
lerindeki artış sevindiricidir. Bu arada zirai ürünlerde de artış olacak
tır. 

Soru :. - Milletvekillerinin parti değiştirmesi konusunda ne düşü
nüyorsunuz? 

Cevap : - Milletvekillerinin parti değiştirmelerinde en önemli ko
nu kamuoyunun düşüncesidir. 

Soru·: - Konut fonu ile ilgili çalışmalar hangi aşamada? 

Cevap: - Konut konusunda organizasyon kuruldu. Tüzük Danıştay
da, yönetmelik hazırlanıyor. Başlangıçta mevcut kooperatifleri finanse 
edeceğiz. Konut kredi faizleri düşük olmayacaktır. Bu konudaki çalışma
lar da en kısa zamanda bitirilecektir. 

Soru : - Atamalar tamamlandı mı? _ 

Cevap: - Biz ne 1978 deki hükümetin, ne 1979 daki hükümetin ne 
de daha sonraki hükümetin yaptığı tayini yaptık. Biri Mecliste sorsun 
da cevap vereyim, diyorum. Yaptğımız tayinler üst düzeyde ve 500 ci
varındadır. Bunun da 150 yi aşkını kaymakam, savcı tayinidir. Bu mese
le büyütülecek bir mesele değildir. 
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SUUDİ ARABİSTAN ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANINI 
KABULÜNDEN ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMA 

7 Mayıs 1984 

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri Cumhurbaşkanı Sayın 
Kenan Evren'in Suudi Arabistan ziyaretinden sonra gelişmeye başladı. 
İlişkilerimizin gelişmesinde yüzbini aşkın Türk işçisinin ve bir 'çok in-
şaat şirketinin de rol oynadığı muhakkaktır. . 

Heyetler arasında yapılan resmi görüşmelerde Suudi Arabistan'a 
daha fazla teknik yardım ve iş gücü sağlanması konulan üzerinde duru
lacaktır. İşçilerimizde Suudi Arabistan'a gitmek için büyük istek vardır. 
Bu talebin Suudi Arabistan yekililerince de olumlu karşılandığına ina
nıyorum . 
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LİBYA'DA MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

8 Mayıs 1984 

Soru : - Libya' daki son olaylarla ilgili gelişmeler konusunda bir 
açıklama yapar mısınız? 

Cevap: - Bana ulaşan haberlere göre Libya'daki olaylar saat 
15.30' da sona ermiş. Birkaç sokak, cadde dışında, herşey normale dön~ 
müştür, deniliyor. Gelen haber fazla birşey olmadığını gösteriyor. Doğ
ru mu yanlış mı bilmiyoruz tabii. Trafiğe kapalı birkaç cadde ve sokak 
dışında bugün saat 15.30'dan itibaren herşey normale dönmüştür, deni~ 
liyor. 

Soru : - Libya' da çalışan Türk işçileri ve şirketler açısından · her-
hangi bir tehlike söz konusu mudur? 

Cevap: - Bakarız. Libya'daki durumu izliyoruz. 

Soru: - Olaylar yapacağınız geziyi etkileyecek mi? 
Cevap: - Libya' da bugün meydana gelen olayların, bu ülkeye. Ma

yıs sonunda yapacağım resmi geziyi etkileyeceğini zannetmiyorum. An
cak, neticeye bakacağız. 

Soru : - Libya' dan çıkışlara izin verilmediği yolundaki haberler 
var. Bu durum Türkler için de sözkonusu mu? 

Cevap: - Arapların bırakılmadığını duyduk. Ancak, bu durum Türk~ 
ler için sötkonusu· değil. Hatta bugün 50 kişilik bir !!'ürk işçi grubu Tür~ 
kiye'ye geldi. 

. ·: ... · 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İLE YAPILAN 
GÖRÜŞMEDEN SONRA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

9 Mayıs 1984 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanı ile hangi konulan görüştünüz? Bir 
açıklama yapar mısınız? 

Cevap: - Sayın Cumhurbaşkanımızla Pakistan'a yapacağım ziya
retle ilgili konular hakkında görüştük. Pakistan Devlet Başkanı Ziya 
Ül Hak'a, Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in sözlü mesajını gö
türeceğim. 

Soru : - Türkiye' de nükleer santrallenn Fransız firmalarına yap
tırılması söz konusu mu? 

Cevap: - Bildiğimiz kadarıyla Franatom, bu konuda ileri tekno-
1aojiye sahip, Rekabet şansı fazla olan bir müessese olduğunu biliyoruz. 
Maalesef daha evvel nazarı itibara alınmamış m~.' başvurulmamış mi · onu 
bilemiyorum. 

Soru: - Libya'daki olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi aldınız mı? 

Cevap: - Daha fazla bir bilgi alamadık. Gazetelerimizdeki bilgi
lere ilaveten durumun şu anda daha sakin olduğuna dair bilgiler var. 
Libya' daki durumun gezimi erteleyebileceğini zannetmiyorum. 

Soru: - Türkiye' deki Fransız yatırımlan için bir değişiklik söz 
konusu olabilir mi? 

Cevap: - Biz, ticaretle siyaset işini fazla kanştırmayv 

Soru: - İşsizlik konusunda somut bir gelişme olmadı şimdiye ka
dar, gazetelerde de işsizlik konusunda büyük haberler var. Bu konuda 
ne diyorsunuz? 

Cevap: - İşsizlik, Türkiye'nin yılların biriktirdiği bir meselesidir. 
Yeni bir mesele-değildir. 

Gayet tabii bu meselenin çözümü de, ne bir günde, ne bir yılda, ne 
de iki yılda olacaktır. Ama çözüm yoluna girmek önemlidir. Biz çözüm 
yoluna girdiğimizi kabul ediyoruz. Kademe kademe olarak gidiyoruz. Sa-
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yı olarak herhangi birşey söyleyemeyeceğim. Bizim işsizlik bakımından 
bu sene iki önemli atılımımız olacaktır. Bir tanesi Türkiye çapında ko
nut sektöründedir. İkincisi ise Doğu Anadolu'dadır. Aynca, işsizlik ko
nusuna, yatırımlar yoluyla biraz daha fazla önem verme durumumuz 
vardır. 

Bu sene esas itibarıyla programın ana noktaları, işsizlik bakımından 
bu konulardan geçiyor. Önümüzdeki senelerde daha ileriye gideceğini 
zannediyorum. Çünkü Türkiye'nin ödemeler dengesinin düzelmesiyle be
raber, yatırım şansı da daha yukarıya gidiyor. 

Soru: - Bürokrasinin azaltılması ile ilgili hükümet bildirisini 
bugün açıklıyor mus~uz? 

Cevap: - Bu konuda eğer bir bildiri varsa çıkar. İlgili arkadaş .. 
larım çalışıyorlar. Hükümet Bildirisi mi olur, yoksa normal basit bir 
tebliğ mi olur, onu göreceğiz. Çalışmalar yavaşlamadı, devam ediyor. 
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KIBRIS KONUSUNDA BASIN MENSUPLARININ 
SORUSUNA VERİLEN CEVAP 

10 Mayıs 1984 

Soru: - ABD Başkanı Reagan, Kongre'ye gönderdiği mesajda yar
dımların Türkiye ve Yunanistan'a NATO içindeki yükümlülüklerini ye
rine getirmelerini sağlamak için yapıldığını hatırlatmış ve Kıbrıs'ta her 
iki tarafın da kabul edebileceği bir çöziim bulunması gerektiğini belirt
mişti. Bu konuda görüşleriniz nedir? 

Cevap: - Kıbrıs'ın sorununun çözümü için olumlu bir yaklaşımın 
denenmesi zamanı artık geldi. Sorun, ancak olumlu yaklaşımlarla çözüm-
lenebilir. \ 

Bu tür girişimler toplumların birıbirlerine yaklaşmasını sağlar. Birleş
miş Milletler, Bağlantısız Ülkeler ve dünya kamuoyunun. Ada'daki Türk 
varlığını gözden uzak tutmaması sorunun çözümü için telllel şarttır. 

Ada' da mevcut durumun ve gerçeklerin isa:~etli bir şekilde <leğerlen
dirilmeye başlanılması, menfi tutumların zararlarına karşı bir uyarı teş
kil edecektir. Gerçekten Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için ·müshet bir 
yaklaşımın denenmesinin zamanı artık gelmiştir. 

İhtilafın neticede ancak Kıbrıs'ta çözülmesi gerektiği vakası herkes
ce kaıbul edilmelidir. 

Önümü:z;deki dönem böyle bir yaklaşımın uygulanacağına delalet 
edecek işaretler taşırsa, nih.ai çözüme çok daha olumlu katkıda buluna
cak şartlar hazırlanmış olacaktır. 
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SAK.ATLAR HAFTASI NEDENİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI'NA GÖNDERİLEN MESAJ 

10 Mayıs 1984 

Sayın Mustafa Kalemli, 

Sakatlara en iyi yardımın, yapabilecekleri işlere yerleştirilmeleri 
olduğuna .inanıyorum. -

Sakatlara ilgi göstermek ve yardımcı olmak, insanlık görevidir. Ge
lişen rehabilitasyon teknikleriyle, belirli işleri yapabilmeleri sağlanan sa
katların durumlarına uygun işlerde çok başarılı olmaktayız. 

Ancak, memleketimizde çok 'büyük ve çeşitli boyutlar taşıdığını gör
düğümüz sakatların meselelerinin halledilebilmesi için Devlet ve Millet 
olarak hep beraber gayret göstermemiz icap etmektedir. 

Memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, memleketimizde bu hususa 
her geçen gün daha fazla alaka duyulmakta ve muhtelif şekilde çaba sar
fedilmektedir. Bu bakımdan, sakat vatandaşlarımızın geleceğe güvenle ve 
umutla bakabileceklerini, hükümetimizin daima meselelerine sahip oldu
ğunu belirtmek isterim. 
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ULUSLARARASI BANKASI İLE EUROMONEY DERGİSİ'NİN 
İSTANBUL 'DA ORTAKLAŞA DÜZENLEDİKLERİ «TÜRKİYE 

VE ULUSLARARASI PAZAR» KONULU SEMİNERDE YAPILAN 
KONUŞMA VE BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

10 Mayıs 1984 

Türk ekonomisi hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Türkiye 
Ortadoğu'da en büyük pazardır. 

Biz son yıllarda, çok az ülkenin gerçekleştirdiği ekonomik büyümeyi 
sağlayan bir ülkeyiz. Mucizeye inanmıyoruz. Yapılan herşey çok çalışmak
le gerçekleştirilmiştir. Türkiye'yi gelişmiş ve zengin ülke yapma mücade
lesi sırasında toplumun bütün bölümleri bu yükü paylaşmıştır. Rekabete 
dayalı bir ekonomiye geçiş, kolay bir iş değildir. Türk sanayicisi ve ban
kaları bu temel değişiklikteki en ağır yükü taşımaktadırlar. Türk sanayi
nin pek çok sektörü bu değişikliğe uyum sağlamıştır. Türk bankaları da 
giderek modern sisteme geçmekte ve dışa açılmaya öğrenmektedir . . 

SORU: 
1984 yılının ilk dört ayında kaydedilen yüksek enflasyon-oranı hak

kında düşünceleriniz? 

Cevap: - Enflasyonun 1984 yılı ortalaması yüzde 25 'i geçmeyecek, 
hatta bu rakamın da altında kalacaktır. Fiyatlarda Haziran ayından iti
baren düşme bekliyorum. 

Soru: - Tanın politikanız nedir? 
Cevap: - Tarım sektorünü subvanse ediyoruz. Gübre, sulama ve ta

rımda modern teknoloji kullanımının teşvikine devam ediliyor. 
Soru: - İslam Ortak Pazarının kurulması düşünülüyor mu? 
Cevap: - Bunu söylemek yapmaktan daya kolaydır. Bu düşünce

njn gerçekleşmesi için ülkeler arasında yol ve liman gibi altyapı yatırım
larının istenilen düzeye ulaşması gerekmektedir. Altyapı yatırımlarındaki 
gelişme oranına göre İslam ülkeleri arasındaki ticaret daha da gelişecek
tir. 

Soru: - AET'ye üyelik için başvuracak mısınız? 
Cevap: - AET'nin kendi içinde problemleri vardır." Türk tekstil 

ürünlerine kota uygulanmaktadır. Türkiye'nin bu aşamada Ortak Pazar'a 
müracaat etmesinin sonucu, acaba ne olur? 
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PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI GENERAL ZİYA-"İ)L-HAK'IN RESMİ 
DAVETLİSİ OLARAK PAKİSTAN'A GİTMEDEN ÖNCE YEŞİLKÖY 

HAVAALANI'NDA YAPILAN AÇIKLAMA 

11 Mayıs 1984 

Ziyaretim sırasında kardeş ve dost iki ülkenin bölgenin sorunlarıyla 
ilgili olarak bir arada düşünebileceği konular müzakere edilecektir. 

Zannediyorum, Pakistan' da bu vesileyle birçok konuları görüştüğü
müz gibi, iktisadi konularda da ciddi bir hamle yapacağız. Bunda da mu
vaffak olacağımızı tahmin ediyorum. Pakistan'la siyasi herhangi bir me
selemiz yok, bir çok konularda zaten aynı paralelde düşünüyoruz. Bu ba
kımdan görüşmelerde her hangi bir problem olmayacaktır. Kardeş ve 
dost iki ülkenin, bölgenin sorunlarıyla ilgili olarak ibir arada düşünebi
leceği konular müzakere edilecektir. 
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İSTANBUL'DAN RİYAD'A GİDERKEN PAKİSTAN GEZİSİNE 
KATILAN İŞ ADAMLARI İLE UÇAKTA YAPILAN SOHBET 

11 Mayıs 1984 

Türkiye' de her konuda yatırım yapabilirsiniz, iyi ilişkiler kurduğu
nuz dost ülkelerle bu yatırımlarınız değer kazanır. Sizlere ger~kli yardı
mı elbette yaparız. Türk İş adamları ile ortaklık kurmak isteyen Kuveyt
li ve ABD'li ciddi firmaların müracaatları var. Turizmimiz devamlı geliş
mektedir. Birçok otel yapmak zorundayız. 6 milyonluk İstanıbul'da iki 
yıl sonra yatacak yer bulunmayacak. Açıkça turizme çağırıyorum. Gerek 
belediye ve gerekse hükümet olarak, her türlü yardımı yaparız. İstanbul' 
da mutlaka üç dev otel yapmak gerekir. Bütün dünya ile irtibat sağlaya
rak en son teknik araçlarla donatılmış bir haberleşme sistemi kursak, 
böyle bir sistem Türkiye'ye ne kazandırır, biliyor musunuz? Lübnan'dan 
kaçan firmalar, ünlü iş adamlarını Türkiye'ye toplar. Bunların bize gel
memelerinin sebebi telekomünikasyon noksanımızdır. Gelin bu işe para 
yatırın, devletle elele bu merkezi kurun. Bu merkezde modern haberleş
me sistemi yanında modern bürolar da bulunsun. Gelin bunu yapalım. 
Türkiye'ye kazandıracağı büyük faydalar vardır~ 

Siz Türk işadamı ve sanayiciler olarak birbirinize yardımcı olmak 
mecburiyetindesiniz. Türkiye ihracat hedefine dev adımlarla yaklaşacak
tır. Biz hükümet olarak sizlere her türlü yardımı yapacağız. İhracatı ar
tırmak için çabalıyoruz. Ancak bizim işimiz sadece bu değil, en büyük 
sı'kıntımız üniversite mezunlarına iş bulmaktır. Onun için yapacağımız 
yatırımlara yardımcı olun. Ayrıca yabancı sermaye ile mutlaka işbirliği 
yapmalıyız. Türkiye Ortadoği.ı' da· sosyal ve siyasi istikrarı olan bir ülke
dir. 

İhracat, ancak ithalat yaparak yükseltilir. Biz Pakistan' dan ne ala
cağız, tespit ettiniz mi? Mesela tomruk, kereste, iplik alabilirsiniz. Şu an
daki ithalat ve ihracat hacmi çok düşük. Bunu artırmak için karşılıklı ola
rak kolaylıklar sağlamamız gerekiyor. Mesela gümrük muafiyeti düşünü
lebilir. 

İspanyolların Türk tekstil ihracatına engel olmak istediklerinde şi

byetcisiniz. Biliyorum biz de satmak istedikleri uçak'ları almayız. 
Bitlis Sigara Fabrikasının temeli 17 Mayıs'ta atılıyor. Biliyorsunuz. 

Üretilece'k sigaralar önce Tekel tarafındo.n alınacak ve yabancı sigara fi
yatları ile satılacak. Türkiye'nin gelişmesini çok memnunlukla karşılı
yoruz. 
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RİYAD'DA VELİAHT PRENS ABDULLAH BİN ABDÜLAZİZ İLE 
YAPILAN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ KONUŞMA BASIN 

MENSUPLARININ SORUSUNA VERİLEN CEVAP 

11 Mayıs 1984 

Pakistan'a giderken hem yakıt almak, heJ.n de kısa bir ziyarette bu
lunmak üzere uğradığımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad' da, Suudi 
Arabistan Veliahdı Abdullah Bin Abdülaziz'le kısa bir görüşme yaptık. 
Kendisini daha evvel Türkiye'ye davet etmiştim. Hac mevsiminden son
ra Türkiye'ye geleceğini ve bundan büyük memnunluk duyacaklarını be
lirttiler. 

Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in, Suudi Arabistan'ı 
son ziyaretinden sonra hızla gelişmekte olan münabetlerimizin genel du
rumunu gözden geçirme imkanı bulduk. Bu münabetlerin daha da sıkla
şacağına inanıyorum ve ülkeye faydalı olacağını görüyorum. Bu çerçeve 
dışında bölgenin genel problemleri, bölgedeki ilişkilerimiz konusunda da 
fikir teatisinde bulun,duk. Bölge hakkındaki düşüncelerimizde birbirimize 
ierekli bilgileri aktaııdık. 

Bunun yanında Pakistan'a gidişimi izah ettim. Pakistan Devlet Baş
kanı'na selam ve sevgilerini iletmemi, hürmetlerini bildirmemi benden 
rica etti. Bunu da memnuniyetle yerine getireceğim. Güzel bir görüşme 
oldu. 

İleride da:ha büyük gelişmeler olabilecek. Bu gelişmelerden biri, 
~on günlerde Türk iş adamlarıyla Suudi iş adamlarının müştereken imzala
dıkları önemli bir yatının şirketinin kuruluşudur. Suudi Arabistan, buna 
ciddi bir şekilde destek olacak. 

Bunun yanında ülkemiz parlamentosu'na verilmiş bir kanun tekli
fiyle Körfezdeki dost ülkelerin Türkiye' den karşılık almadan bina ve ko
nut alabilmeleri imkanları getirileceğini söyledim. Bu suretle ilişkileri
mizde ciddi bir gelişme olacağı kanaatindeyi~. Milletimize sevgi ve saygı
larını sundular. 

Soru : - Körfez ülkeleri yurttaşlarının ülkemizde mülk edinebil
melerine ilişkin bir çalışma yapılıyor mu? 

Cevap: - Yabancıların gayrimenkul edinmeleri konusunda kolay
lık getiren bir kanun tasarısı, mütekabiliyet esası bu tasarıyla yerine ge-
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tirilmiştir. Onun için batıyla herhangi bir problemimiz yok. Zaten onlar, 
şehirlerde mülk edinebiliyorlar. Biz onlardan alabildiğimiz gibi onlar 
da bizden alabiliyorlar. 

Fakat Körfez Ülkelerinde bu kesin kayıtlara bağlı. Bu yüzden Kör
fez Ülkeleri;_.un Türkiye'den mülk edinebilmeleri mümkün değildi. Şimdi 
:bir kolaylık getirilecek. Bunun haricinde bir de Köy Kanunu ile ilgili bir 
husus vardı. 

Türkiye' de turizmin gelişmesinde bu önemli bir rol oynayacak. Sa
tın alınacak olan gayrimenkulün maliyetinden yüzde 25'ine kadar konut 
fonuna kesinti yapılabilecektir. Bunu da spekülasyonlara mani olmak için 
getireceğiz. 
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PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPILAN KONUŞMA 

12 Mayıs 1984 

İkinci ·evimiz olan kardeş Pakistan'da bulunmaktan ötürü hissetti
ğimiz büyük mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Ziya-Ül Hak'ın nazik daveti üzerine gelmiş olduğum güzel ül
kenize ayak bastığımız . andan itibaren her yerde büyük sevgi ve sıcak ilgi 
ile karşılandık. Bana, eşime ve delegasyonuma karşı gösterilen cömert 
misafirperverlik, ülkelerimiz arasındaki kardeşçe bağların gerçek bir be
lirtisidir. Hepinize teşekkür ederim. Bu toplantı bize kardeş Pakistan 
halkı ile doğrudan bir temas imkanı bahşetti. Bu suretle Pakistan hal
kının dosduk ve yakınlığının gerçek gösterisine de şahit olduk. · 

.C.umhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in 1981 yılında Pakistan'a 
yaptığı ziyareti müteakip bütün Türk gazeteleri aynı başlığı atmışlardı. 
«Türk ve Pakistan halkları arasındaki mükemmel ıbağlar ve hisler başka 
hiç bir millet arasında mevcut değildir.» Ne kadar haklı idiler. 

Sizinle memleketinizdeki buluşmamız, kalplerimizi mutluluk ve se
vinçle doldurdu. İlişkilerimiz dini, tarihi ve kültürel mirastan kaynak
ianmaktadır. Hükümetlerimiz ve liderledmiz her iki milletin müşterek ar
zularım dile getirmektedirler. Alt kıta müslümanlarının bağımsizlık mü
cadelemiz sırasındaki gösterdikleri dayanışma, tarafımızdan her zaman 
şükranla hatırlanacaktır. Allah'ın izniyle barış ve işbirliği İçinde gelişme 
yolundaki ilerlememize devam edeceğiz. 
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MİLLİYET GAZETESİ'NE VERİLEN 'BEYANAT · 

13 Mayıs 1984 

6 Kasım seçimlerinden hemen sonra kısa sürede hükümetin kuru
lacağını ümit ediyorduk. Hükümet bir <:!ydan fazla bir zaman . kurulama
dı. Hemen kurulsaydı gerekli zamları hemen yapacaktık, enflasyonu da
ha Aralık ayında dizginlemeye başlayacaktık, bu yüzden geç kaldık. İkin
ci önemli tesir 1983 yılında bazı malların fiyatlarına gerekli zamların 
yapılamamasıydı. 

Sayın Cumhurbaşkanı'na, bana görevi verdiği gün, mesela buğdayda 
gereken zammın yapılamamasının sakıncalar getireceğini söyledim. Çün
kü 30 liradan tutulan buğday fiyatı, piyasada 39 liradan muamele görü
yordu. Daha sonra bizde buğday ve şeker gibi çok tesiri olan iki maddeye 
zammı geciktirdik. · · · 

Neden g~ç kaldığımızı söyledim. Demek ki, bizim zam tedbirlerimiz
le enflasyonun aşağı inmesi arasındaki bağlantının olumlu sonuçlari an
cak bu yılın ikinci yansından sonra ortaya çıkacak. Eğer zamlarla ted
birlerde gecikmeseydik, bu yılın ikinci yarısında başarılı noktaya gelebi
lirdik. Eğer tedbirler yürür giderse, Haziran demeyelim arna, ondan son
raki aylarda enflasyon aşağı inecek. Belki de bir yılın toplam değerlendi
rilmesiyle yüzde 25'i bulacak. 

·Bugün üç ya da altı ayJı'klarda küçük bir yükselme old:u. Ama ba
karsıniz gelecek ay bu fa.iz yükselmeleri aşağıya düşürülür. Çün~ü. . her 
ay gözden geçirilecektir. · 
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PAKİSTAN'DA YAYINLANAN JANG GAZETESİNİN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

14 Mayıs 1984 

Soru :. - .iran'ın kendi İslam Devrimi'ni Türkiye'ye yaymaya çalış
ması ihtimali söz konusu mu? 

Cevap : - Halkımızın yüzde 98'i müslümandır, ancak' devletimizin 
laik bir ·cumhuriyet olarak kalacağına eminim. · · 

Soru .: - Türkiye Batı yanlısı tutumunu sürdürecek.mi? 

Cevap : - .Türkiye Batı ile eşitliği konusunda yetednce ta,tmin ol
mamasına rağmen, NATO üyeliğini devam ettirmek istemektedfr. 

Sovyetlerle iyi ilişkiler içinde olmayı istediğimiz gibi, ABD ile Sov
yetleri siyasi yönden aynı kefeye koyamıyacağımızı da hatırlatmak iste
rim. 

· Soru:· - RCD canlanabilir mi? 

Cevap : - .Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki eski Bölgesel İşbir
liği Örgütünün canlandırılmasına · geçmişten ders almak kaydıyla taraf
tarım. 

Soru : - Türkiye ile Pakistan silah üretimi konusunda or tak yatı
rım yapabil~r mi? 

Cevap: - Bu düşünceye karşı .değilim. Ancak konu çok dikkatli bir 
biçimde incelenmelidir. Böyle bir yatırımın başlatılıp başlatılmamasında 
bir çok faktör rol oynar. 

sır 



RAWALPİNDİ HAVAALANI'NDA BASIN MENSUPLARINA YAPI~ 
AÇIKLAMA VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

14 Mayıs 1984 

İran - frak savaşı ve Afganistan sorunu dünyanın en trajik iki prob
lemidir. 

Sovyetler Birliği'nin işgali sonucu Afganistan' dan 3.5 milyon kişi 
Pakistan'a, 1,5 milyon kişi de İran'a göç etmek zorunda kalmıştır. Bu, 
tüm nüfusun üçte birinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını göster
mektedir. Böylece, dünyanın en trajik problemlerinden birisi doğmuştur. 

Bu sorunları çözmek ve ilerde de bu tür sorunların çıkmasını önl~ 
mek için Türkiye, Pakistan ve tüm İslam dünyası ekonomik ve askeri açı
dan güçlü olmak zorundadır. 

Soru: - Sizce İslam dünyasının ve dost Batılı sanayileşmiş ülkele
rin, Sovyetler Birliği'ni Afganistan' da ki 110 bin askerini çekmeye zorla
mak için Moskova ve Kabil yönetimleriyle diplomatik ilişkileri ke_smesi 
yararlı olmaz mı? 

Cevap : - Bu iki ülke ile ilişkileri keserek, onlarla temas kurma ve 
sorunu çözümleme olanağı kalmaz. Türkiye' de de, Frans~' da Türk perso
neline ve mal varlıklarına terörist saldırıların sürmesi nedeniyle, bu ül
ke ile diplomatik ilişkileri kesmek isteyenler var. Ben böyle bir girişi
min karşısındayım. Çünkü, ilişkiler ne kadar artarsa, etkinliğiniz de o 
kadar artar. 

Soru : - Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak ile hangi konuları 
görüştünüz? 

Cevap: - İran- Irak savaşı üzerinde özellikle durduk. Şu anda her
hangi bir barış girişiminin başarıya ulaşması mümkün görünmüyor. Bin
lerce müslümanın birbirini öldürdüğü bu trajik savaşa bir son vermek 
için Türkiye ve Pakistan yardımcı olabilecekse, bu çabalarımızı sürdüre
ceğiz. Ancak, savaşın kısa süre içinde sona erdirilebileceğini sanmıyorum. 

Soru : - Türkiye neden İslam dünyasında liderliği üstlenmemekte-
<lir? 

Cevap: - İslam Konferansı Örgütü'nün İran-Irak savaşına çözüm 
bulabilmek için oluşturduğu Barış Komitesinin Başkanlığı Cumhurbaş-
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kanı Sayın Kenan Evren' e önerildi. Ancak, Cumhurbaşkanı Sayın Evren 
öneriyi, bu aşamada komitenin etkili olamayacağı için reddetti. Başkan
lığını yine eski Devlet Başkanı Seku Toure'nin yaptığı komite, Bağdat 
ve Tahran arasında dört yıla yakın bir süre mekik dokumasına rağmen, 
hiçbir başarılı sonuç elde edemedi. 

;Biz, millet ve devlet olarak İslam ülkeleri ile ilişkilerimizi iyileştir
meye :ve geliştirmeye çalışıyoruz. Biz, dinimize bağlı bir milletiz. Birinci 
Dünya Savaşı sonuna kadar da müslüman dünyanın liderliği~i yaptık. 

Soru: - KKTC, Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen bağımsız 
olabilir mi? 

Cevap : - Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 
KKTC'ni desteklemesinden büyük mutluluk duydum. Şu anda KKTC'ni 
sadece Türkiye tanıyor. Ancak, er yada geç, diğer İslam ülkelerinden de, 
KKTC'ni' resmen tanımalarını isteyeceğiz. · 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki küçük Türk top
lumu ile uğraşmayı bıraksın da, Sovyetler Birliği'nin Afganistaıü işgali 
gibi büyük ve önemli sorunlara çözüm bulmaya çalışsın. 

Soru: - Federal Almanya' dan dönüş yapmaya başlayan Türk işçi· 
leri nedeniyle 1984 yılı ödemeler dengesindeki açık artmayacak mı? 

Cevap : ___..: Allah bir kapıyı kaparsa, bir başka kapıyı açar. Nitekim 
Ortadoğu ülkelerinde özellikle, Suudi Arabistan, İran ve Libya' da işçile
rimiz çalışmaya başladı. Ayrıca Almanya'dan sanıldığı gibi çok sayıda 
işçimizin döneceğini zannetmiyorum. 
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ESENBoGA HAVAALANI'NDA YAPILAN BASIN TOPLANTISI 

14 Mayıs 1984 

Bu ziyaretim Pakistan Devlet Başkam Sayın Ziya-Ül Hak'ın daveti 
üzerine yapılmıştır. Ziyaretim sırasında gerek Pakistan Cumhurbaşkanı 
Ziya ül-Hak'ın, gerekse devlet ricalinin, gerek kardeş Pakistan halkının, 
bizlere gösterdiği misafirperverlik, Pakistan milletinin şahsımda Türk 
milletine duyduğu samimi hissiyatın çok müşahhas bir tezahürü olmuş
tur. Gerçekten, gittiğimiz her yerde ilkokul öğrencilerinden yüksek dü
zeydeki devlet ricaline kadar .herkesten içten geldiğine emin olduğumuz 
büyük bir muhabbet gördük. 

Bu arada normal protokolun üstünde ve tüm program boyunca bi
zimle beraber olmaya özen gösteren, ülkemize kalpten gelen bir sevgiyle 
bağlı olan Cumhurbaşkanı Sayın Ziya - Ül -Hak'ın samimi ilgisi, başta 
ben olmak üzere, heyetimiz üyelerini son derece duygulandırmıştır. 

Pakistan'ın Türkiye'ye karşı olan bu dostluğunun eşine, gerçekten 
dünyadaki ülkeler arasında zor rastlanır, belki de yoktur. Türk milletinin 
de kardeş Pakistan halkına karşı aynı duyguyu beslediğini söylemeye ge
rek görmüyoruz. 

Uluslararası siyasi sorunlarda, aynı görüşleri paylaştığımızı memnu
niyetle müşahade etti. Bunlardan özellikle bölgemizi yakından :, lgilendi
ren, Ortadoğu' daki durum, İran - Irak savaşı, Lübnan gibi konularda sü
rekli temasta bulunma hususunda mutabık kaldık. 

Pakistan ziyareti sırasında beni en çok etkileyen hadiselerden biri 
mültecilerin durumu oldu. 

Kıbrıs meselesi üzerinde, bu kadar sık ve önemle durduğu görülen 
Güvenlik Konseyi'nin, özellikle 3,5 milyonu Pakistan'a, 1,5 milyonu İran'a 
mülteci olarak gelmiş, bir memleket nüfusunun neredeyse üçte birini 
oluşturan insanlara karşı alakasız davranmasını insan hakikaten anlaya
mıyor. En son _Pakistan'dan ayrılırken de bir soruyu bu şekilde cevap
landırdım. Ümit ederim ki bu insanların dertlerine büyük dünya ülkeleri 
daha yakından çareler bulmaya kendilerini mecbur hissetsinler. 

Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilere rağmen ekonomik. sa
hada henüz arzu ,edilen seviyeye gelemedik. 
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Karma Ekonomik ~omisyonunda benden evvel Pakistan'a giden 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in başkanlığında ve 
kırk kadar işadamı ve sanayicimiz ile bera:ber yapılan müzakerelerde ve 
gerek Karaçi, gerek Lahor ve İslamabad' da karşılıklı yapılan münasebet
lerde ekonomik konular bütün etrafı ile ele alınmış. Bizim gittiğimizden 
sonra da bu konular üzerindeki müzakereler, karşılıklı temaslar devam 
etti. Neticede Devlet Baş'kanı Sayın Ziya-Ül Hak ile haşhaşa ve heyetler 
halinde yaptığımız görüşmelerde bu konularda da ciddi adımlar atılması 
için prensip anlşmasına vardık. Özellikle iki ülke arasındaki alt yapı iliş
kilerinin komünikasyon ve ulaşımın süratle geliştirilmesi üzerinde muta
bakata vardık. Çünkü bunlar gelişmediği takdirde, ticari ilişkilerin ge
lişmesi imkansız hale gelmektedir. Bunun yanında ilk hamlede Türkiye 
ile Pakistan arasındaki · 20-30 milyon dolarlık ticaret hacmini 150 milyon 
dolara çıkarmayı düşünmekteyiz. Bu ziyaret sırasında işadamları 1 O mil
yon doları kesin, toplam 60 milyon dolarlık yeni ihracat bağlantısı yap
tılar. 

Özellikle sanayi ürünleri -ihracatı konusunda Pakistan'a 50 milyon 
dolarlık bir kredi imkanı temin edilmiştir. 

Ayrıca ilerde RCD çerçevesinde birlikte tercihli bir liste hazırlamayı 
da preıisiz olarak kabul etti. O listeye göre serbest alışveriş yapacağız ve 
gümrlikleri de ona göre ayarlayacağız. 

Sanayi işbirliği ~konusundaki temaslarımız da olumlu geçti, Türk 
firmaları ile Pakistan'ın özel şirketleri ve kamu kuruluşları arasında mon
taj ve ortak üretim İhtiva eden anlaşmalar yapıldı. 

Traktör imalatı, · otomotiv sanayii elektronik aksamı, dişli sanayii, 
buzdolabı kompresörleri, cam imalatı, tarım aletleri ve makinaları ile 
elektronik sanayilerinde işbirliği yapılacaktır. İnşaat malzemeleri ve ha
berleşme cihazlarıJ?.ın ortak üretimi ile ilgili görüşm~leri ise devam ede
cektir.· 
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FINANCIAL TIMES GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN 

CEVAPLAR 

15 Mayıs 1984 

Soru : - 1980 müdahalesi ile geçtiğimiz Kasım' daki genel seçimler 
arasında Türkiye' deki tüm denetimi elinde bulunduran askeri yönetimle 
iktidarı paylaşmakta ne gibi sorunlarınız oldu? 

Cevap: - Başlangıçta, bu konu sürekli olarak aklımdaydı. Askeri 
yönetim döneminde Cumhurbaşkanı yürütme gücüne sahipti ve bakanlar 
~adece sekreter - müsteşar durumundaydılar. 

İnsanlar iktidarı yitirirken özellikle katılaşacaklarından ötürü, her
kes bunun sorunlar yaratacağı kanısındaydı. Fakat şu anda hiçbir sorun 
yok. Önümüzde kritik bir beş yıl bulunduğunu biliyoruz. Kendi çıkarları
mız için değil, ama Türkiye'nin çıkarları için başarmak zorundayız. 

Soru: - Cumhurbaşkanı Evren, size ne kadar serbestlik tan,ıyor? 

Cevap : - Anayasa kendisine Bakanlar Kurulu toplantılarına baş
kanlık etmek gibi yetkiler tanıyor. Aynı zamanda, Kemal Atatürk' e kadar 
uzanan bir geleneğe göre, birçok hükümet kararı ve kararnameler için 
Cumhurbaşıkanı'nın imzası gerekmektedir. Böylece birçok konuda söz 
hakkı bulunuyor. Ancak bütün temel konularda ve özellikle ekonomide 
çok sevindirici bir anlayışa sahibiz. 

Soru: - Aktif bir rol oynar gözüktüğü dış politikada durum nedir? 

Cevap: - Birçok şey benim girişimim sonucudur. Ama Cumhur
başkanı'nın bu alana ilgi duyduğunu biliyorum ve birçok konuda tavsi
yelerini alıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, 
Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eder. Bu kurulda 
ben, üç bakan ve beş komutan da yer alıyor. 

Soru : - Ya iç güvenlik? 

Cevap: - Bildiğiniz gibi, sıkıyönetim ülkelerin büyük bölümün
de hala hüküm sürüyor. Daha önce sıkıyönetim Başbakan tarafından 
koordine ediliyordu. Şimdi Genelkurmay Başkanı tarafından yürütülü
yor. Komutanların eskisinden daha fazla gücü var. 
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Soru: - Sıkıyönetimi tümüyle ne zaman kaldırmak niyetindesi-
niz? 

Cevap: - Hiçbir fikrim yok. Çok dikkatli olmalıyız. Her dört .ayda 
bir durumu inceleyeceğiz ve Martta yaptığımız gibi bazı illerde sıkıyöne
timi kaldıracağımızı ümit ediyorum. Aynı zamanda polisimizi, şimdi as
kerler tarafından üstlenen bazı görevleri devralabilmeleri için güçlendir
meliyiz. Bu zaman alacak. Fakat size söylemeliyim ki, eğer şimdi sıkıyö
netimin kaldırılması için bir referandum yapsak, Türk halkının çoğun
luğu «hayır» diyecektir. Silahlı Kuvvetler 1980'de idareyi devralmadan. 
önce, çok çektikleri siyasi şiddeti unutmadılar. 

Soru: - Ama şimdi ülke .sakin. Neden Türkiye'nin 67 ilinden sa
dece S'ini normal sivil · idareye döndürüyor ve neden 8'ini sıkı «olağan
üstü hal» hükümleri altına sokma gereğini duyuyorsunuz? 

Cevap: - Bizde, «sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer» der
ler. Burada çok zor yıllar yaşadık. Ama olağanüstü hal hükümleri altında 
bile yönetim sivil makamlara geçiyor. Bu, bir ilk aşamadır. 

İki büyük adımın atıldığı kanısındayım. Kasım' daki genel seçimler 
ve Mart'taki yerel seçimler. İlki, bir parlamento, yönetim mekanizmaları 
ve 1969-' dan bu yana ilk kez tek parti çoğunluk iktidarı sağladı. Bazıları, 
bu sistemin bir sol ve bir de sağ partili bir sonuca ulaştıracağına inandı
lar. Oysa, biz ortada]} geldik. 

Bununla birlikte, bazıları altı partinin üçünün katılmasına izin ve
rilmediği için, bu seçimlerin şaibeli olduğu inancındaydılar. Bu nedenle, 
bazı bakımlardan ikinci seçimler daha önemliydi. 

Diğer üç partinin rekabetini göğüslememiz gere'ktiğini biliyorduk 
ve eğer oyların çoğunluğunu kazanırlarsa bir erken genel seçimin gerekli 
olacağının ve 1980 askeri müdahalesinin sorgulanmaya başlanacağının far
kındaydık. 

Ama ben diğer partilerle mümkün olduğu kadar erken bir tarihte 
karşı karşıya gelmemiz gerektiğini söyledim. Seçim Yasası'nı seçimlere 
katılabilmeleri için değiştirdik. Sonuçlara bakın. Ülkenin 67 ilinden 
66'sını biz kazandık. Eğer bu genel seçim olsaydı, parlamentodaki 400 
sandalyenin 29l'ini kazanacaktık. Sosyal Demokratlar, SODEP 90, sağ
daki Doğru Yol Partisi 19 sandalye elde edecekti. Biz kazandık. Diğerleri-
nin tümü kaybetti. · 

Soru : - Başlıca iki rakibinizin toplam yüzde 37 oyuna karşılık, oy
ların yüzde 41 'ini kazandınız. Parlamentoda başlıca muhalefet partileri 
temsil edilmezken bir parlamenter demokrasiyi nasıl sürdürebileceksi
niz? 
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Cevap: - Parlamentodakt rakiplerime eğer bana karşı çok katı 
davranılırsa üçüncü bir seçime gideceğimi söylüyorum. Büyük bir olası
lıkla, hiçbiri yeniden seçilemeyecek. 

Soru: - Niçin bu yola gitmiyorsunuz? 

Cevap: - Hangi ülke ardarda üç seçim yaşar? 

Soru: - Yeniden hazırlanan ve daha da sertleştirilen sendikalar, 
siyasi partiler, basın, dernek ve üniversite yasaları gibi temel yasalara 
ilişkin olarak ne yapmak niyetindesiniz? 

Cevap: - 12 Eylül 1980'de iktidarı ele geçiren insanlar, ülkenin 
istikrarı için dört beş alanı çok önemli gördüler. Yasaları, akıllarında, 
geçmiş beş yılın deneyimini tutarak hazırladılar. Bu nedenle, bu yasa
ları denemek zorundayız. Zaman gereklidir. Bir yıl, iki yıl, beş yıl. Bu 
yasaların nasıl çalışacağını görmeliyiz. Türkiye daha fazla ileriye geriye, 
zikzaga tahammül edemez. 

Soru: - Ama ülke 1100 üniversite hocasının yitirildiği bir üniver
site sistemine tahahhül edebilir mi? 

Cevap: - Doğru, bu konuda sorunlar olduğunu biliyorum. Suudi 
Arabistan gibi ülkeler tarafından önerilen yüksek ücretler nedeniyle de 
insan kaybediyoruz. 

Soru: - Bu konuda, ya da örneğin Sendikalar Yasası'nda de.ğişik~ 
lik yapmak niyetinde misiniz? · 

Cevap: - Kolay değil. Bu yasalardaki bazı maddeler bizzat Ana
yasa gereği. Bunu değiştirmemiz için, Cumhurbaşkanı 'değişikliği veto 
ederse, parlamentodaki 400 oyun 300'ü gerekiyor. Bu zordur. Biliyorum. 

Soru : - Siyasi suçlular için bir af düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Bu konuda üzgünüm. Birçoğu Ceza Kanununun, Ana
yasa'nın affedilmelerine olanak vermeyen maddelerince cezaya çarptırıl-
~~ . 

Soru: - Öyleyse bu maddeleri değiştiremez misiniz? 

Cevap: - Elim kolum bağlı. Bir dahaki seçimleri beklemek zorun
dayız. Kısmi ya da sınırlı herhangi bir af için parlamentodaki üç parti 
anlaşmalıdır ve bu kolay değildir. Şu anda sorunumuz hapishanelerdeki 
oğullarımız ve ~ızlarımızın durumlarının iyileştirilmesidir. 

Cezaevlerindeki durum, benim hakkımda daha fazl~ bilgi elde et
meye çalıştığım bir alan. Bir soruşturma ko~isyonu atadık. Raporunu 
okudum. Dışarıdan söylenenler doğru olmadığı kanısındayım. Ancak as
keri okullarda olduğu gibi askeri cezaevlerinin de kendi kuralları var-
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dır. İnsanlar bu kurallara uymak zorundadır. Askerler cezaevi yönetmen
liğinde bulunmayan şeyleri yapmazlar. 

Her işkence şikayeti incelenmiştir. Bugüne dek böyle 682 şikayet 
var. Bunlardan 398'i asılsız bulundu. 146'sı inceleniyor ve 80'i mahkeme 
konusud~r; 381 kişi tutuklulara kötü davranmaktan ötürü tutuklan
mıştır. 

Cezaevlerimizde hiç işkence olmadığını söylemiyorum. Bu müm
kün değil, çünkü güvenlik elemanları kendileri için yeni bir tutuklu olan 
ideolojik terörist tutukluya nasıl davranmaları gerektiğini bilecek biçim, 
de eğitilmemişlerdir. 

Soru : - Dış politikaya dönersek; sizce Kıbrıs anlaşmazlığının çö
zümü için şartlar neden uygun değil? 

Cevap: - ABD Kongresi bunu güçleştiriyor. Senato Dış İlişkiler 
Komitesi, ABD yardım programının ilgili bölümünün Türkiye'ye Kıbrılı 
Türklerin Maraş'ı Kıbrıslı Rumlar'a açması şartıyla verileceğini bildirdi. 

Böylesine şartlar altında bir çözüm olabileceğini sanmıyorum. Kıb
rıslı Tü:rkler ile Birleşmiş Milletler arasında sürmekte olan diyaloğu kes
miştir. 

Sortf-: - Ama Türkiye'nin Sayın Denktaş'ın tek taraflı bağımsız
lık ilanını tanımak ve büyükelçi değişimi gibi adımlar yerine çözüme 
yardımcı olacak yeni bir yol önermesinin zamanı gelmemiş midir? 

Cevap: - Kıbnslı Rumlar Türk tarafına tüm saldırılarıyla ve bir 

ekonomik ambargo empoze etmek çabalarıyla bize başka hiçbir seçenek 
bırakmadılar. Yunanistan bütün bu konularda hiç yardımcı olmuyor. 

Soru: - Ama Yunanistan Ege' deki çıkarma gemileri · ve Ege or
dusu ile, Türkiye'yi bir tehdit olarak görüyor. 

Cevap : - Biz her zaman onlara kesin olarak topraklarında gözü
müz olmadığını söylüyoruz. Buna inanmak zorundadır. Ancak bunun 
karşılığında Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasını öngören anlaşmala

ra da uymaları gerek. 

So~u: - Adalard~n, Ege Adaları olarak söz ederek, Yunanistan'a 
ait olmalarını tartışma konusu mu yapıyorsunuz? 

Cevap: - Yunan topraklarında bir talebimiz olmadığını söyle
dim. Ama Ege' de hava sahası ve karasuları gibi sorunları halletmek 

zorundayız. 
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Soru: - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile bu konu
larda görüşmek üzere buluşmayı arzu ediyor musunuz? 

CeVıap: - Evet. Kendisine bu işteğimi ilettim. İki Başbakanın bir
birlerini tanımaları yararlı olur. Ama bu konuda da koşullar bir anlaş
maya elverişli değil. Bu :ı;ıeden1e iki ülke arasında haberleşme, turizm ve 
ticaretin geliştirilmesinin önemine inanıyoruz. Yine bu nedenle geçen
lerde Türkiye'yi ziyaret edecek Yunanlıların vize alma zorunluluğunu 
kaldırdım. · 

Soru: - Ortamı iyileştirecek bir önlem de, . bir zamanlar büyük 
bir topluluk olan İstanbul Rumları cemaatinden geriye kalan 5.000 ki
şilik Rum Ortodoks grubu üzerindeki ekonomik baskının azaltılması 

olabilir. Toprak alıp satabilmelerini; kurdukları vakıfların diğer vakıf
lar gibi aldıkları kiraları, piyasa düzeyine çıkarmalarını sağlayacak mı
sınız? 

Cevap: - Yunanlıların Trakya Müslümanlarına baskı yapmama
ları yardımcı olabilir. Vakıfların durumunu araştıracağım, ancak ilke 
olarak ayrım güdülmesine karşıyım. 

Soru : - Ortak Pazar' a tam üyelik için başvurmayı tasariıyor mu
sunuz? 

Cevap: - Bu konuyu inceliyoruz. Hedefimiz Topluluğa katılmak
tır. Bir yaklaşıma göre hemen başvurulabilir. Ancak Toplulukla bazı 

sorunlarımız var. Bazen sorunları çözmek için, sorunları arttırmak ge
rekir. Kanımca, bugünkü yönetimi ve koşullarıyla Türkiye, AET'ye der
hal katılabilir; bazı alanlarda geçiş dönemleri gerekebilecek ise de. 

Soru: - Türk dış P<?litikasında temelli değişiklikler düşünüyor 
musunuz? 

Cevap: - Hayır, ancak Türkiye Dünyadaki ekonomik konumunu 
düzelttikçe daha aktif olacağız. Bütün Ortadoğu ülkeleri ile dostluğu

muzu güçlendirmek konusunda daha faal olmak istiyoruz. Ancak Lüb
nan' daki veya bölgedeki herhangi başka bir soruna karışmayacağız. 

Ancak İran - Irak savaşı bütün bölge için çok tehlikeli ve pek çok 
insan ölüyor. Her ikisi de dostumuz olan taraflar bizi davet ederse ara
buluculuk yapmaya hazırız. Ama arabuluculuk zamanı doğru seçilme

lidir. 

Soru: - Ekonomik alanda Türkiye'yi rekabete ve yabancı yatı

rımlara açmaya devam edecek misiniz? 
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Cevap: - Evet. Mevcut düzenlemeleri konsolide etmek ve yaban
cı yatırımlara sağlanan güvenceleri geliştirmek amacıyla yeni bir kanun 
hazırlamaktayız. Yabancı para ve ithaht rejimlerinin liberalleştirilmesi 
yolunda şimdiden hayli yol almış bulunuyoruz. Bundan dönüş yoktur. 
Askerlerini İspanya'ya' sokan Arap komutanı Tar1k Bin Ziyad gibi ar
kamızdaki gemileri yaktık. Şimdi yolumuzda asgari bir ithali yasak mal
lar listesi var. Gümrük duvarlarını her yıl biraz daha indirmeyi umu
yoruz.· 

Soru : - Bugün sürdürdüğünüz ekonomik programı Ocak 1980' de 
başlattığınız zaman, Türkiye'nin dört yıl içinde zenginleşeceğini ve hal
kın kemer sıkmasına gerek kalmayacağını söylediniz. Türkler'in sizce 
daha ne kadar beklemesi gerekecek? 

Cevap: - 1982'de görevimden ayrılmamdan sonra, enflasyonw1 
a7:masına izin verildi. Bu, Türkiye için çok değerli zaman ve imkan kay
bına mal oldu. Zararı tamir edebilmek için, bu yılın sonuna kadar za
mana ihtiyacımız var. İlk planlarımıza göre, 1985'te yüzde 7'lik kalkın
ma hızına ulaşabilmemiz gerekirdi. 

Şimdi, biraz daha zaman alabilir. Ama bu yoldayız. 
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URFA ZİRAAT FAKÜLTESİ EGİTİM BİNALARININ 
AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMA 

16 Mayıs 1984 

Hükümetimiz kurulduğundan bu ·yana beş aylık bir süre geçti. Bu 
süre içerisinde programımızda açık bir şekHde bahsettiğimiz gibi Doğu 
ve Güneydoğunun dertlerine eğilmeyi kendimize hedef aldık. Ümit ediyo
rum ki, bu bölge Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi daha süratle kalkınacak 
ve bölgeler arasındaki farklılıklar daha asgariye indirilecektir. 

Geçtiğimiz ay Atatürk Barajının tribün jeneratör ihtiyacı için gerek
li dış kredi anlaşması yapıldı. Bu anlaşma için bir milyar İsviçre Frangı 
kredi sağlanacak. Biz çok iyi biliyoruz ki Büyük Atatürk Projesi realize 
edildiğinde bu bölgenin büyük ovalan sulanacak. Başta Urfa olmak üze
re, bölge Türkiye'nin gelişmiş yerleri arasına girecektir. 

1Fırat üzerindeki Atatürk Barajı tamamlandığı zaman 10 milyar ki
lovat-saat elektrik üretilecek ki, bu da Türkiy~'nin elektrik üretiminin 
üçte biri oranında olacak. Fırat'ın suları, Urfa 'tüneli ile bu ovalara aka
caktır. Sulama ile tarım yapılan alanlarda zorluk çekilmeyecektir. 

Hayalimiz geniştir. İnşallah önümüzdeki on-onbir yıl içinde bu ova
larda fabrikalar kurulacak, üniversiteler tesis edilecektir. Bu bölgede 
üç-dört milyon kadar insan yaşamaktadır. Tesislerin kurulması ile on-on
beş milyon kişiye iyi yaşam şartları sağlanacaktır. Urfa Ziraat Fakültesi 
bu gelişmenin önemli bir unsuru olacaktır. 

Güney Anadolu Projesi realize edildiği zaman, bu bölgedeki insanlar 
iş aramaya gitmeyecekler, hatta Doğu Anadoludakiler de buraya iş için 
gelecekler. Memleketimiz iyi yoldadır. Meselelerimiz vardır. Bunlar aşı
lamaz değildir. Bu meselelerin üstesinden gelmeye milletimizin gücü var
dır. Türkiye'miz dünyada gelişen yarının büyük ülkeleri arasındadır. Bu 
gün Ortadoğu'nun vazgeçilmez bir ülkesidir. Yarın dünyanın sayılı ül
keleri arasına gireceğiz. Bu memleketin birlik ve beraberliği, bölgeler 
Clrasındaki farklılığı ngiderilmesi ile sağlanacaktır. 
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SİİRT'İN, BAYKAN İLÇESİNİN ZİYARET KÖYÜNDE EVLİYA 
VEYSEL KARANİ'Yİ ANMA TÖRENLERİNDE 

YAPILAN KONUŞMA 

17 Mayıs 1984 

Ziyaret köyüne geçen yıl da geldim ve Evliyaların piri sayılan Vey
sel Karani'nin türbesini ziyaret ettim. Veysel Karani Hazreti Peygamber 
devrinde yaşamıştır ve çok önemli bir zattır. Menkibelerini okuduk. Esas 
itibariyle insan, kardeşlik sevgisi, bir tasavvuf akımı buradan başlıyor. 
Bu türlü törenler, birlik ve beraberliği ve sevgi bağlarını daha da güç

lendirerek memleketin ileriye gitmesinde önemli roller oynayacak. Bu 
gibi yerlere önem vermeliyiz. 
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BİTLİS'TE «BEST» SİGARA FABRİKASININ TEMEL ATMA 

TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

17 Mayıs 1984 

Hli'kümet programımızda doğu ve güneydoğunun kalkınmasına bü
yük önem veriyoruz. Bu bölgede yeni iş sahaları için yatırımları teşvi
ke çalışıyoruz ve çalışmaların hızla yapılmasına önem gösteriyoruz. 

, Bildiğiniz gibi Bitlis bölgesinde bir sekiz yaprak tütün işleme mer-
kezi bulunuyor. Bu fabrikanın da hizmete girmesiyle, bölgede bu ya-
tırıma 2500 kişilik daha ilave iş imkanı sağlanacaktır. Fabrika ihraç ama
cı ile kurulmaktadır. Üretimin bir kısmının da tekel tarafından iç piya-

. saya verilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bitlis bu bölgenin en geri W
mış illerinden biridir. Bitlis'in daha iyi bir hale getirilmesi, sadece bizim 
değil gelecek iktidarların da görevi olmalıdır. 

. .. 
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DİYABAKIR, URFA, VAN İLERİNE YAPILAN GEZİDEN SONRA 
ANKARA'YA DÖNÜŞTE, UÇAKTA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Mayıs 1984 

Soru: - Anavatan Partisi'nin birinci kuruluş yıldönümü ile ilgili 
kutlama proğrama b~lli oldu mu? 

Cevap: - Partimizin kuruluş yıldönümünde çok güzel şeyler yapa
cağız. Anıt- Kabir'i ziyaret ettikten sonra «Basın-Anavatan» diye bir ser
gi açacağız. Karikatür sergisi düzenleyeceğiz. Benim'de güzel karikatür-
lerim var. Bir de panelimiz olacak. Ben de panelde bir konuşma yapaca
ğım. Akşam da Atatürk Spor Salonunda bir konser verilecek. 

Partimizin birinci yıldönümü olduğu için biraz önem kazanıyor. 
Zor bir dönemden geldik. Onun için epeyce zorluklarımız oldu. Müm
küri olursa bunu bütün detaylarıyla yazarız. Ama zaman geçmesi lazım. 

Bu zorluklara., 'rağmen 37 arkadaşımla yılmadan, bütün sıkıntılara 
göğüs gere gere, bize yüzde beş oy alamazsınız diyen bir çok dostlarımıza 
rağmen, zor şartları aştık, ilk seçimi aldık Bu $eçime «diğederi yoktu 
onun için aldığınız» diyenler oldu. İki:ıci seçimde gösterdi ki, Anavatan 
artık kökleşmiş bir partidir. İşin enteresan tarafı bir sene içerisinde iki 
seçimi almak değil, yepyeni bir siyası teşekkül olmak. Bizim siyasi ta
rihimizi incelediğiniz zaman partilerin birbirlerinin devamı olduklarını 
görüyoruz. Bir kere kendi başına kurulan bir parti olduk: 

Soru: - Yurttaşlar size yine gezilerinizde büyük sevgi gösterileri 
yapıyorlar. Siyasi partiler de hayat pahalılığından bahsediyorlar. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Aynı hadiseleri ben biiyük ölçüde yaşadım. 1980'de 24 
Ocak Kararlarıyla bir ayın içerisinde yaptığımız zamlardan dolayı Şu
batta endeksler yüzde 29 artmıştı ve birçlenbire enflasyon hızı yüzde 
112'ye, yüzde 120'ye çıkmış gibi oldu. Herkes «Hani sen enflasyonu azalt
mayı düşünüyordun. Arttırdın» dedi. Peki ne oldu ondan altı ay sonra? 

Bizim halkımız birçoklarının yaptığı gibi meseleyi böyle kısa 'Vadeli 
olarak görmüyor. Bu meseleyi orta vadeli mesele olarak görüyor. Çünkü, 
kabul etmek lazım ki, Türkiye'de enflasyon meselesine 1980'de önem ve-
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rilmeye başlanmış, 198l'de düşürülmüş, 1982'de daha fazla, düşürülmüş, 
1983'de ne olmuş? Tekrar yukarıya çıkmaya başlamış. iktidara geldiğimiz 
Aralık ayındaki hızla beraber son üç ayın hızı yıllık hıza icra edildiği za
man enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğu görülür. Bugün yüzde 45'ti, 
yüzde SO'ydi dememin faydası yok. 

· Zaten yükselen bir enflasyonu devralmıştık. Enflasyonla mücadele 
kısa vadeli mücadele değildir. Bir aylık değildir, üç aylık değildir, birse
nelik de değildir. Mücadele malesef uzun olmak mecburiyetindedir. Enf
lasyon çıkış hızımızı son dört, beş ayda yüzde 25 civarına düşürmemiz la~ 
zım. Yüzde 25 civarına düşürürsek iyi, başarılıyız. Düşüremezsek ertesi 
seneye. 
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iV BASIN TOPLANTISI METNİ 

18 Mayıs 1984 

Değerli Basın Mensupları, 

Sözlerime başlamadan önce huzurunuzda, geçen hafta kardeş Pakis
tan'a yapmış olduğum ziyaret boyunca bizlere fevkalade büyük ilgi ve ya
kınlık ·gösteren kardeş Pakistan milletine ve değerli Devlet Başkanları Sa
yın Ziya Ül-Hak'a şahsımın ve Türk milletinin şükranlarını sunmak is
terim. 

Bu toplantı 6 Kasım seçimlerinden ~onra yaptı.~ımız dördüncü basın 
toplantısıdır. Anavatan Partisi Hükümetinin güvenoyu almasından beri 
tam 14 7 gün geçmiştir. Bu vesile ile bazı değerlendirİneler yapmak isti
yorum. 

Son günlerde, Hükümetimizin idarede geniş tayin operasyonlarına 
giriştiği şeklinde olumsuz bir intiba meydana getirilmeye çalışılmakta ve 
kamuoyu yanıltılmaktadır. Daha önce de çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gi
bi, idarede tarafsızlık ve adalet ana prensiplerimiz· arsındadır. 

. B~zim için önemli olan, işin ehliyetle, liyakatla, dürüstlükle yapıl
ması ve süratle çalışan ekibe ayak uydurulabilmesidir. Bu bakımdan ak
sama olduğu takdirde, belirli bir seviyede idari değişikliğin yapılması ta
biidir. 

Kaldı ki, 13 Aralık 1983'te iktidara geldiğimiz günden buyana yapı
lan tayinler son derece azdır. Daha önceki hüküıİıetlerin aynı sürelerde 
yaptığı tayinlerle karşılaştırıldığında bu durum açıkça . görülmektedir. 
Müşterek kararlarla yapılan tayinler bakımından mukayese etmek gere-
kirse : . · 

5/1/1978 ile 13/7 /1978 tarihleri arasında 1594 tayin yapılmı~ ve 129 
personel görevinden alınmıştır. 

12/11/1979 ile 20/4/1980 tarihleri arasında 2264 tayin yapılmış ve 
230 personel görevinden alınmıştır. · · 

20/9/1980 ile 28/2/1981 tarihleri arasında 942 tayin yapılmış ve 109 
personel görevinden alınmıştır. 



Buna karşılık, 13/12/1983 ile 17 /S/1984 tarihleri arasında ise sadece 
499 tayin yapılmış ve sadece 20 personel görevden alınmıştır. Bu tayinlerin 
büyük çoğunluğu, hakim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı memur
ları, koruma görevlileri, müfettişler gibi mutad '\ııe olağan tayinlerle ba
kanlıkların birleştirilmesinden doğan tayinlerdir. Bu son tayinlerde, eski 
idareci~~rin bir k,ısmı yeniden aynı görevlere atanmışlardır. Görüldüğü gi
bi, iddiaların aksine iktidarımız döneminde önceki hükümetlerle kıyas
lanmayacak derecede az tayin yapılmış bulunmaktadr. 

Anavatan Hükümeti birleştirici bir hükümettir. İyiniyeti ve çalışkan 
kadrolari, biz 'herkezden daha fazla korumaya azimliyiz. · '· 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bugünkü durumu değerlendirdiğimizde bazı önemli müşahadeleri~ 

miz oluyor. Bunların başında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, ekono
mik ve sosyal durumu, bütün açıklığıyla devamlı olarak milletimize an
latmak mecburiyeti gelmektedir. ·Bunu anlatmanın oldukça zor olduğunu 
·görüyoruz. Çünkü bunu iyi anlamak için dünyadaki durumu da çok iyi 
bilmek gerekiyor. Diğer ülkelerdeki durumu bizzat görmek ve oraları 
gördükten sonra Türkiye' deki durumu değerlendirmek çok daha kolay 
olmaktadır. Dört gün önce Pakistan'dan döndük. 88 milyonluk bir ülke
de insanların kalkınma yolunda çektiği sıkıntıları bizzat gördük. Yine ay
n şekilde 19SO'lerde Avrupa ülkelerinin kalkınmak için ne kadar gayret 
gösterdiklerini, hangi sıkıntılara katlandıklarını, biz giderek görmüştük. 
Halen şu anda Türkiye gibi ekonomik darboğazdan kurtulmak isteyen, 
ekonomilerini sağlıklı hale getirmek isteyen ülkeleri yakından takip ediyo
ruz. Bu ülkelerin darboğazdan çıkmak için uyguladıkları politikaları da 
çok iyi bir şekilde izliyoruz. Bizim hedefimiz ve gayretimiz toplumun her 
kesimine en az sıkıntı çektirerek ülkeyi arzu edilen refah seviyesine ulaş
tırmaktır. 

Anavatan Partisini kurduğumuzda seçim kampanyamız sırasında ve 
hükümet olduktan sonra da devamlı olarak tekrar ettiğimiz bir düstur 
var. Biz, doğrusu ne ise onu yaparız ve çekinmeden de milletimize doğru
yu anlatırız. 

6 Kasım öncesi ve 6 Kasım sonrası devamlı olarak tekrarladığımız 
bir gerçek var. Enflasyon, yani hayat pahalılığı en önemli meseledir. Bu
nun aşağıya çekilmesi, orta direğin geçiminin kolaylaşması için şarttır. 
Yalnız bu gerçeği bütünüyle vurgulamamız yanında, bu mücadelenin kısa 
vadede zahmet istemeyen, basit bir mücadele olmadığını defalarca belirt
tik. Bu ·mücadele metanet, cesaret ve kararlılık ister. Zigzag yapmadan 
gidiş ister. Aynı problemleri çok daha geniş bir şekilde 1980 . yılı başında 
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yaşadık. Nitekim o zaman şunu gördük. Enflasyon varken sun'i olarak 
fiyatları aşağıda tutamazsınız. Bu haksız kazanç, karaborsa ve tekrer enf
lasyonun azmasına sebeb olur. Fiyatları suni olarak tutarsanız, lüzumsuz 
olarak para basmak mecburiyetinde kalırsınız. Nitekim, milletimiz hatırlı
yacaktır ki 1980 yılının 24 Ocak'ında fiyat ayarlamaları yapılmıştı. O yı
lın Şubat toptan fiyat endeksi yüzde 29 gibi çok yüksek bir rakam çık
mıştı. Bu, 1979'da yapılmayan fiyat ayarlamalarının 1980 yılında -kayda 
geçirilmesiydi. 

Bütün bu ayarlamalar yapıldıktan sonra aradan geçe]) 6 ay gihi kısa 
bir zamandan sonra, fiyat artışlarının makul seviyelere gel~iğini ve 1981 
yılı Mart ayında yılık .enflasyon hızını birden bire yüzde 40' a düştüğünü 
gördük. 

1980 · başında yüzde 110 olan enflasyon hızı, 1981'de yüzde 40'a, 1982 
de yüzde 25'lere düşürülmüştü. 

Fakat 1983 yılında, bu politika devamlı söylenmesine reğmen, gerek
leriyle maalesef takip edilmemiş ve bazı ciddi sapmalar meydana gelmiş
tir. Bunun sonucu, 1983 yılında enflasyonda ciddi artış olmuştur. 1983 yı· 
lında para arzında yeterli kontrol tatbik edilmemiş, limitlerin çok üzerine 
çıkılmış ve kayda geçirilmeyen 200 milyarlık bir ilave para da basılmıştır. 
Bunu so.nucu 1983 'ün ilk altı ayında enflasyonun yıllık hızı 27 iken, 
son altı ayında bu hıt yüzde 47'ye çıkmıştır. 1983'ün son dört ayındaki enf
lasyon yüzde 21.3'tür. Bunun yıllık hızı ise, yüzde 62'dir. Halbuki 1984 
yılının ilk dört ayında 1983 yılının yapılmayan bazı fiyat yarlamalarım 
yapmamıza rağmen, bu ilk dört aylık enflasyon hızı ki, yüzde lS'tir, yıla 
irca edildiğinde yüzde 52'ye düşmüştür. Görüldüğü gibi, 1983'te maalesef 
yapılmayan bazı fiyat ayarlamalarını yapma sorumluluğu bize düştüğü 
halde, 1984'ün ilk dört aylık enflasyonu, 1983'ün son dört aylık enflasyo
nundan düşüktür: 1984'ün ilk üç ayının enflasyonu yüzde 8.3, bunun yıl
lığa icrası ise yüzde 27' dir. Sadece 1984 Nisanı'nın enflasyon endeksi, az 
önce de bahsettiğimi 1983 yılından ertelenen ayarlamalar yüzünden, 6.2 
gibi bir rakam olarak gerçekleşmiştir. 

Bu endeksler Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Endeksler1dir. Ha
len kullanılan, en modern ve en eksiksiz olan endekslerdir. 

Eğer Hükümeti kurmamız, Anayasal zorunluluktan dolayı gecikme
seydi, biz bu ayarlamaların h~psini 1983 yılı içinde yapardık ve 1983 yılı
nın hakiki enflasyonu o zaman ortaya çıkardı. Hükümetin kurulması ge
ciktiği için bu ayarlamaların bir kısmı, 1984 yılının başında, bir kısmı da 
mahalli seçimlerden sonra yapılmak mecburiyetinde kalındı. 
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Biz, enflasyonu aşağıya çekmekte fevkalade kararlıyız. Bu yoldan 
hiçbir şekilde ayrılmayacağımızı, hiçbir gevşetme yapılmayacağını, için 
her zaman doğrusunun yapılacağını bilhassa vurgulamak isterim. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bütçeye konan ek ödenek konusuna .gelince; bunun da kısaca 'bir iza
hını yapayım. 1984 Bütçesine dış borç ödemeleri için ödenek konulama
mıştır. 1983 yılı dış borç ödemelerinin büyük bir kısım da aynı şekilde öde
nek konulmadan. Merkez Bankası açık finansmanı ile yapılmıştı. Ek öde
nek koyarak yaptığımız iş, bu borç ödemelerini bütçeye kaydederek, açık 
finansmana gidilmeyeceğini vur.gulamak ve enflasyonu önlemede ne ka
dar dikkatli ve kararlı olduğumuzu bir kere daha göstermektir. Ödenen 
dış borçların Türk Lirası karşılıkları bütçede gösterilmediği takdirde açık 
finansman yapmış olursunuz. Yani para basarak Merkez Bankası kaynak- , 
larından dış ·borçlarınızı öder duruma düşersiniz. Bu bakımdan ek ödene
ğin bütçeye eklenmesi mecburiyeti vardı. Her zaman dediğimiz gibi enf
lasyonla mücadele çok büyük kararlılık, çok büyük bir disiplin ister. Biz 
de geçmişte ·bazı iktjdarların yaptığı gibi gerekli ayarlamaları yapmaz, giz
lice para basar, zarar eden devlet şirketlerinin zararını kapatır ve herşeyin 
güllük gülistanlık olduğu hakkında demeçler verebilirdik. Fakat bir halk 
tabiriyle, aynen söylendiği gibi «Bunu kokusu sonradan ortaya çıkardı». 
Biz herşeyin doğrusu ne ise onu yapmak mecquriyetindeyiz .. 

Enflasyonu önlemek için de doğru kararlar almak mecburiyetinde
yiz. Tabii bu arada geçmiş yıllarda alınmamış kararların vebali de sırtı
mıza yüklenmiş bulunuyor. Fakat biz bunlara aldırmıyoruz. Bu kararları 
alırken, niye aldığımızı milletimize anlatırsak, milletimizin bizi anlaya
cağından eminiz. 

. 
Kıymetli Basın Mensupları 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kumlu'nun 17 Mayıs günlü Resmi 
Gazete'de yayınlanan tebliğiyle dünden itibaren 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanunu'na göre kurulmuş ve istihkaka hak kazanmış kooperatiflere kre
di verilmeye başlanmıştır. 

Artık orta diğerin düşük taksitlerle konut sahibi olması mümkün 
hale gelecektir. 

Birikmiş ,istihkakların ve avans alacaklarının toplamı 5 milyar idi. 
Bunun tamamı Emlak Kredi Bankasına dün ödenmiştir. 1:3öylece istihka
kı tahakkuk etmiş alacaklı bırakılmadı. 

Bundan sonra gelen istihkaklar, zamanda hiçbir sıkıntı Çekilıneden 
ödenecektir. 
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tkinci etapta da henüz kredi açılmamış kooperatiflere durumları in
celenerek süratle kredi verilmeye başlanacaktır. 

Tapu tahsis belgelerinin de dağıtımı hızlanmaya başlanmıştır. 

İşlerin hızlı yürütülmesi için tapu - kadastro devreye sokulmuş ve 
imar islah planlarına sıhhatli altlık temin edecek haritaların yapımına 
başlanmıştır. 

Ayrıca gecekondu bölgelerinin alt yapılarında kullanılacak olan 250 
milyon dolarlık Suudi Arabistan kredisinde son safhaya gelinmiştir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bildiğiniz gibi Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunda Rumların mti
racaatı üzerine yeni bir karar aldı. Yalnız bu karara temas etmeden önce, 
biraz eskiye dönüp Kıbrıs meselesinin tarihçesinden söz etmek istiyorum. 

Kıbrıs meselesi 19SO'lerde ortaya çıkan bir meseledir. O tarihlerde 
bu meseleye bulunan çözüm, Ada' da iki topluma dayalı bir Kıbrıs Cumhu
riyeti kurulması şeklinde olmuştu. 

Bu iki toplumdan ibiri Kıbrıslı Türkler, diğeri de Kıbrıslı Rumlardır. 
Nitekim Londra ve Zürih anlaşmaları bir toplumu diğerine hakim kılma
mıştır. Durum böyleyken, Kıbrıslı Rumların, Yunanistan'ın da tahrikiyle, 
Ada'nın tamamını istedikleri gibi kontrol etmek ve Ada' da nihai olarak 
ENOSİS'i gerçekleştirmek istemeleri, 1963 yılından itibaren Kıbrıs'ta kor
kunç hadiselerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Hatta bu hadiseler, 
sadece Ada'daki Türkler Rumlar arasında cereyan etmekle kalmamış, 
Rumların kendi aralarında da olaylar patlak vermiştir. 

Ada'nın muhtelif yerlerinde yaşamakta olan Türk toplumu 11 seneye 
yakın bir süre bundan büyük ıstırap çekmiştir. Neticede,· 1974 yılında, 
o zamanki Yunan idaresinin öncülüğünde Ada' da yapılan bir darbe ENO
SİS kapısını aralayınca, Türkiye, anlaşmalardan doğan hakkını kullana
rak duruma müdahale etmiştir. Bu müdahale herkesin bildiği gibi, aslın
da Yunanistan'ın demokrasiye tekrar dönmesine de yardımcı olmuştur. 

Daha sonra yapılan kısmi ve karşılıklı mutabakatla Kıbrıs'ın mute
lif yerlerinde oturmakta olan Türkler Kuzeye, Kuzeyde oturan Rum hal
kı da Güneye yerleşmişlerdir. Yani, Ada' da yerleşme şekli yeniden tanzim 
edilmiştir. Bugün, Ada'da açıkta kalan S milyon Afganlı mülteci gibi ça
dırda oturan hiç kimse yoktur. 

Son 10 yıldır. Kıbrıs'ta, eski ·durumla mukayese edilmeyecek şekil
de bir sükfuıun devam ettiğini, iki toplum arasında herhangi bir hadise 
olmadığını dünya kamoyunun çok iyi takdir etmesi lazımdır. 
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Hatta, bu istikrardan istifade eden Rum kesimi, belki şimdiye kadar 
görmediği büyük bir gelişme ve ekonomik kalkınma içerisine girmiştir. 
Tabi ki, bu durumdan kısmen de olsa, Türk toplumu da istifade etmiştir. 

Yalnız . şunu da hemen ifade edeyim; Ada'ya gelen her türlü yardım, 
bu tarihten önce ve sonra sadece ve sadece Kııbrıs'taki iki toplumdan biri
ne, yani Rumlara verilmiş, her türlü kolaylık yine aynı topluma gösteril
miştir. 

Bütün antlaşmalar bir tarafa bırakılarak, Ada' da iki toplum yerine 
tek toplum olduğu faraziyesinden hareket edilmiştir. İşte Güvenlik Kon
seyi Kararını destekleyen Bağlantısız Ülkelerin ve diğer bütün dünya ül
kelerinin bilmedikleri veya görmedikleri nokta budur. 

Türk toplumu asırlardır Ada'da yaşamaktadır. Türk toplumunun 
Kıbrıs Cumhuriyetinin ortak - kurucu toplumlarından biri olduğu, Londra 
Zürih anlaşmalarıyla resmen tescil edildiği halde, bugün bu toplum bir 
kenara itilmeye çalışılmaktadır. 

Hareket noktası Türk toplumunu yok farzeden bir zihniyetle hiçbir 
sonuç alınamayacağını, hem Rum tarafının, hem de bu gibi kararları des
teklemek suretiyle bu yanlız zihniyete arka çıkanların anlamaları gerekir. 
Rumların amacı Kıbrıs meselesini çözmek değil, kendilerinin de ~efaatle 
açıkladıkları gibi, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna karşı bir haçlı cep
hesi kurmaktır. Son defa çıkarılan ve sun'i gürültüye prim yeren Güven
lik Konseyi Kararı, sorunun çözümüne değil, asıl bu Rum stratejisine kat
kıda bulunacaktır. Kıbrıs sorununun çözülmesi şartlan, ancak Türk top
lumunu Ada' da en az Rum toplumu kadar haklara sahip olduğunun ve bu 
gerçeğin baskı ve köşeye sıkıştırma yöntemleriyle ortadan kaldırılması
na imkan bulunmadığının ·idrak edilmesiyle gerçekleşecektir. 

Biz, Kıbrıs'taki Türk toplumuna karşı vecibelerimizi sonuna kadar 
yerine getiririz ve bunu yaparken de, bu gibi haksız kararları hiçbir za
man tanımayacağımızı da açıkça ifade ederiz. 

Sorunun ,çözümü maalesef zorlaşmıştır. Bunun sorumluluğu da me
seleyi sadece Rum toplumunu gözlüğünden görenlerin olacaktır. 

Yunanistan ile olan meselelere gelince; biz iki ·komşu ülkeyiz. Yunan 
ve Türk hakları uzun asırlar beraber, iç içe yaşamışlardır. Birçok benzer 
taraflarımız vardır. Bizim, bütün komşularımızla olduğu gibi, Yunan mil
letiyle de daha iyi gelişen bir münasebet kurmamız lazımdır. Bunu için, 
daha iktidara gelir gelmez, Yunan halkıyla Türk halkı arasındaki ilişkile
rin büyümesi için vizeyi kaldırdık. Yunanlıların Türkiye'ye daha kolay gel
melerini sağlamak, halklar arasında ilişkinin gelişmesine yardımcı olmak 
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istedik. Tabii aynı şeyi de karşı taraftan bekledik. Çünkü bizim halkımız 
da oraya gidebilmeli ki, münasebetler gelişsin. Daha da ileriye gittik. De
dik ki, aramızda birçok meseleler var. Bunlar bugün çözülecek durumda 
değil. Biz bu meselelerin üzerine gittikçe, çözüm değil kavgaya doğru gide
riz. Onun için meseleleri donduralım, sizinle Hükümetler olarak birtakım 
işbirliği konularını, ekonomik sahada, turizm sahasında, diğer konularda, 
mesela sosyal konularda aramızdaki münasebetleri geliştirelim dedik. 
Belki bu gelişmeler bizim halledemediğimiz konularında çözümünde ko
laylık getirir diye düşündük. Bunları açık seçik olarak söyledik, söyleme
ye de devam ediyoruz. 

Maalesef Yunan tarafından, özellikle Hükümet Başkanı'ndan, malfım 
politikası yüzünden bu adımlarımıza müsbet cevap alamıyoruz. Ben, Yu
nan milletinin bu şekilde düşündüğüne kani değilim. 

Milletler arasında düşmanlık olamaz. Ancak, düşmanlık, milletleri 
idare eden liderlerin bu düşmanlığı teşvik etmesi sonucunda meydana ge
lir. 

Hatta şu kadarını söyleyeyim; aramızda çok önemli olaylar, trajik 
hadiselerin geçtiği 1920 yıllarından sonra, bu iki memlekette işbaşına ge
len liderler, Atatürk ve Venizelos, milletlerarasında sorunları arttırmayı 
değil, azaltmayı hedef alarak, bu konuda çok ileri adımlar atmışlardır. 
Bizim Sayın Papandreu'dan beklediğimiz aslında budur. 

Ama kendisi, maalesef iç politika oyunlarında, kendi iç sistemindeki 
problemlerini örtbas etmek için bir Türk düşmanlığı fobisi ortaya koy
makta ve bunu Yunan halkına maletmeye çalışmaktadır. Sayın Papandreu 
kendisinin de inanmadığına kgni oLduğum Türk tehdidi temasını, bize göre 
yanlış ve tehlike!~ olan iç ve dış politika hesapları ile işlemeye devam et
mekte ve kendi tabiriyle bize karşı haçlı seferini ·sürdürmektedir. Sayın 
Papandreu 10 Mayıs günü PASOK Kongresi'nde yaptığı konuşmada şim
diye kadarkinden daha ileri giderek Kıbrıs'a ilaveten, Gökçeada, Bozcaada 
ve (hatta İstanbul'u dahi Elenizmin ilgi alanına sokmuş, bununla da kal
mamış, Türkiye'nin siyasi payısı hakkında fikir beyan etmek cüretini bile 
kendinde görebilmiştir. Bunları söyleyenle, Türkiye'yi Yunanistan aley
hinde yayılması politika gütmekle itham eden kimse aynı kişidir ve 'JY

nadığı tehlikeli bir oyundur. 

Sayın Papandreu'nun da Türk tehdid fobisinden bir an önce kendisi
ni kurtararak, Türk- Yunan dostluğunu güçlendirmek için bizim sarlet

tiğimiz gibi gayret sarfetmesini dileriz. 
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Muhterem Basın Mensupları, 

Geçtiğimiz günlerin kayda değer bir gelişmesi de Parlamento Heyeti
mizin Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'ne tam üye statüsüyle kabul edil
mesi olmuştur. 

Türkiye'yi Batı camiası ile karşı karşıya getirmek için sürdüregeldik
leri yoğun propaganda faaliyetlerini son haftalarda planlı şekilde arttır
ran malftm mihrakların bütün gayretlerine rağmen elde edilen bu sonucu, 
yalnızca ülkemizde demokrasiye dönülmüş olduğu gerçeğinin dış çevreler
de de 1drak edilmiş olmasının bir ispatı şeklinde görmüyoruz. Bu sonuç, 
aynı zamanda, Batı camiasını Türkiye'nin izole edilmesini hedef alan art 
niyetli çağrılara verdiği sağduyulu ve kesin bir red cevabıdır. 

Aynı fesat çevrelerin maksatlı propagandaları, önümüzdeki dönem
de de, üstelik artan bir hızla devam edebilir. Hatta şimdiden bu yönde 
alınmış bazı işaretler mevcuttur. 

Ancak, biz inanıyoruz ki, ·parlamenterlerimizin yetki belgelerinin 
onaylanmasıyla oluşan yapıcı diyalog ortamı, bir yandan Türkiye -Batı 
Avrupa ilişkilerinin yeni bir hız kazanmasına katkıda bulunurken, diğer 
yandan da, gerçekte Batı dayanışmasını zaafa uğratmaya yönelik sözko
nusu tertiplerin hedeflerine ulaşması hayalleri önünde en güvenilir bir en
gel teşkil edecektir. 

1985 'mali yılında ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın 

kesintisiz ve şartsız olarak verilmesi için geçtiğimiz günlerde Başkan 

Reagan tarafından yapılan teşebbüs tarafımızdan memnunlukla karşıla
nan müsbet bir yaklaşımdır. Ancak, Başkan Reagan'ın bu teşebbüsünün 
hemen akabinde Temsilciler Meclisi Genel Kumlu'nun Türkiye'ye yapı
lacak yardımda Yönetimin teklifine nazaran yaptığı 85 milyon dolarlık 
kesinti, Kongre' de iki ülke ve NATO yararları aleyhine başka amaçlara ön
celik veren zihniyetin maalesef hala etkili olmaya devam ettiğini göster
mektedir. Mesele, birkaç yüz milyon meselesi değildir. Esef verici olan, 
paranın manivela olarak kullanılmak suretiyle, bir ülkenin köşeye sıkıştı
rılıp, istemediği birşeyi ona zorla yaptırabileceğine inanılması ve böyle 
bir çirkin manzaranın sergilenmesinde beis görülmemesidir. Bu şekildeki 
davranışın bu yolla güdülen amaca hiçbir yararı olmayacağı açıktır. 

Bu düşüncelerle siz Sayın Basın Mensuplarına sevgiler ve saygılar 
sunarım. 
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iV. BASIN TOPLANTISINDA SORULAN SORULRA VERİLEN 
CEVAPLAR 

18 Mayıs 1984 

SORU: 

Aşağıya çekmekte kararlı olduğunuzu bildirdiğiniz enflasyonu ne ka
dar zamanda aşağı çeke-:eksiniz ve beklediğiniz oran nedir? 

. CEVAP: 

Ekonomiyi yeniden düzenleme programına giriştiğimiz 1980 başla
rında yüzde 100'ün üzerine çıkmış enflasyon rakamı, 1980 başlarında yüz
de 100'ün üzerine çıkmış enflasyon rakamı, 1981'de yüzde 40'ın altına, 
1982'de yüzde 25'in altına düşürülmüştür. 1983 yılında, o zaman ki Hü
kümetin aldığı hedef yüzde 20'dir, ama 1983 yılı ortalarında yüzde 30'u 
geçmiş, fakat esas önemli olan 1983 yılının ilk yarısı yüzde 27'lik bir hız
da ·~ken, 1983'ün ikinci yarısı malesef yüzde 47 civarına gelmiş ve hatta 
son dört ayda bu hızın yüzde 60'ın üzerine çıktığını da açıkça görmüşüz-
dür. " 

Bundan söylemek istediğim şudur : Hedefler ortaya konulur ama, 
o hedeflere uygun politikalar güdülmezse hedefler havada kalır. 

Biz iktidara geldiğimiz zaman gerek bütçeyi, gerek ihracat hede
fini, gerekse enflasyon hedefini bizden evvelki hükümet tarafından tes
bi t edilmiş olarak bulduk. 1984 için ortaya konulmuş enflasyon hedefi 
·yüzde 2S'dir. Biz bir hedefi ortaya koymadığımızı, yalnız konulmuş he
defi tutmak için . elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ettik. 

Önemli olan 1984 yılı için yılın bütün ortalaması değil, yılın ikinci 
yarısında enflasyon hızının nereye doğru gittiğidir. Aynen 1983' de olduğu 
gibi. Çünkü bu bize 1985'e giriş · hızı hakkında fikir verecek. Bu bakım
dan şunu söyleyebilirim, bizim nihai hedefimiz, bu nihai hedefimize iki 
senede mi, üç sene de mi varabileceğimiz şu anda kesin olarak söyleye
miyorum, ama nihai 'hedefimiz; yüzde lO'un altına .düşmektedir. Bu sene 
ikinci yanda ortalama hızı, yıllığa göre aiti aylık hızı yüzde 25 civarında 
tuttuğumuz taktirde önemli bir başarı olacaktır. 

SORU: 

Yunan Hükümetinin Türkiye'ye karŞı izlediği politika iki ülke ara
sındaki ilişkileri nereye götürecek? 
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CEVAP: 

Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin son yıllarda muhtelif hadiseler 
veya muhtelif durumlar bahane edilerek, Yunan iç politikasının da tesi
riyle kötüleşmeye gittiği bir vakıadır. Ama özellikle PASOK'un seçim 
kazanmasından sonra, bu konuda gelişmelerin tahminlerin de ötesinde, 
ciddi hale gelmeye başladığı da bir gerçektir. Çünkü Sayın Papandreu, 
bu konuda anlaşmaz tutumunu çok daha ileriye götürmeye, hatta Türki
ye'niri iç yapısıyla, ilgili sözler söylemeye bile başlamıştır. Tahminlerin 
ötesınde meselenin ciddiyet kazanmaya başladığım ifade etmek istiyo
rum. 

Ama biz bunlara aldırmıyoruz. Çünkü meseleyi netice itibariyle Yu
nanistan'ın iç meselelerinin dışa vurulması şeklinde görmeye devam edi
yoruz ve asıl olanın milletler arasında büyük meseleler olmayacağı, mil
letlerin böyle bir kavgayı düşünmedikleri noktasından hareket ediyoruz 
ve Allah' dan da Papandreu'ya biraz daha iyi hareket etmesi imkanını 
sağlamasını diliyoruz. 

SORU: 

ABD yardımı hangi şartlarda kabul edilmez? 

CEVAP: 

Bunu, yardımdan ziyade bir anlaşma sist~mi içerisinde olan~ iki ül
kenin dayanışması şeklinde düşünmek lazımdır. 

Zaten dikkat edilirse, silahlanma ve ekonomi ile ilgili olarak veri· 
len miktarlar, faizi normal ticari faize yakın veriliş şeklindedir. Esas yar
ıdım yardım sayılırsa, iki ülkenin aynı müdafaa paktı içinde olmalarının 
getirdiği karşılıklı vecilbelerin bir sonucudur. 

Hatta onları dahi ben, bu ölçüler içersinde yardım olarak mütalaa 
etmiyorum, Karşılıklı olmak verilmiş taahhütlerin yerine getirilmesi 
şeklinde mütalaa ediyorum. Biz meseleyi hep böyle görmeye devam ede
ceğiz. Tabiatıyla hadiseler olmadan, ne noktaya geleceğimizi de bilme
den şimdiden üzerinde kesin bir ifade de bulunmak istemiyorum. Yalnız 
bu konuda hassas olduğumuzu, kararlı olduğumuzu böylece ifade edi
yorum. 

SORU: 

Avrupa ~onseyi'ndeki son gelişmelerden sonra AET ile ilişkilerde 
bir canlanma bekliyor musunuz? 

CEVAP: 

Avrupa ile olan ilişkilerde, Avrupa Konseyi'ndeki parlamenterleri
mizin yetki belgelerinin kabulünden sonra bir gelişme olmasını tabii 
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karşılıyorum. Bununla her meselemizin, Ortak Pazar'la ilgili her mesele
mizin çözülebileceğini de tahmin ediyorum. 

SORU: 
Yabancı :bir basın organında verdiğiniz demeçte erken seçimden 

bahsediyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

CEVAP: 
25 Mart seçimlerine gitmeden evvel, Türkiye' de ve Türkiye dışında 

bu seçimler sanki bir erken seçim getirecekmiş gibi çok geniş bir kam
panyaya girişildi. Seçim neticelendi. O şekilde tecelli etti ki, ne içerde
kilerin, ne dışardakilerin söz söylemeye takatları kalmadı. 

Bana bu sual o zaman da soruldu. Dedik ki, kimse artık erken se
çim istemiyor. Erken -seçim istemediğine göre, özellikle muhalefet, iste-
yecek halde de değil, biz de zaten memleketi 1devamlı olarak seçim atmos
ferine sokamayız.. Yani istemesi icap eden biri varsa bizim istememiz 
gerekir, bu manada söylenmiştir. 

Sebebi de var, çünkü ilk seçimde bizim 212 ·sandalye temin ettiği
miz görülmüştür. Bu seçimde de aynı hesaplarla bunun 291'e çıktığı 

görülmüştür. Eğ.er, bir gelişme varsa bizdedir. Ve doğrultulması gereken 
hadise de bizim sandalye sayısıdır. Bu yüzden de erken seçim istemesi 
lazım gelen parti de bizim olmamız gerekir. Ama ilave ettim, dedim ki, 
«Hayır, . Türkiye'yi biz devamlı seçim tansiyonu altına sokmayız, bizim 
elimizdeki imkanlarla meseleyi çözebileceğimizi her zaman tahmin edi
yoruz, yeniden bir çeçime bu bakımdan gerek yoktur hadise, budur. 

SORU: 
ABD Kongresi'·nin son davranışıyla Libya seyahatiniz daha acil bir 

duruma mı geldi? 

CEVAP: 
Bizim Libya ile olan ilişkilerimiz ayrı ilişkilerdir. Bu ülkeyle ilişki· 

!erimiz asırlara dayanır. Bunun yanında bizim orada çalışan 100 bine 
yakın işçimiz, birçok müteaıhhitlik firmamız ve karşılıklı olarak yapılmış 
birçok müşterek işlerimiz vardır. 

Libya'ya olan ziyaretim, son hadiseler de olmadan çok daha evvel 
planlanmış ve son hadiselerle ilgili olarak da herhangi bir değişiklikte 
bulunulmasına da lüzum görülmemiştir. 

SORU: 
Mitterrand Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istiyormuş, ne diyorsu-

nuz? 

CEVAP: 
Fransa, NATO'nun askeri kana'dlnda değil ki, bizi çıkarsın. 
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SORU: 

Geliri asgari düzeyde olan bir memuru nasıl ev sahibi olabilir? 

CEVAP: 

Ben de mektebi bitirdikten 15 sene sonra ev sahibi olabildim. Her
halde asgari ücretle başlayan bir kimsenin, · başka bir desteği yoksa, he
men ev sahibi olmasını da beklemememiz lazım. 

SORU: 

Sizin ihracat kredi faizlerini yükseltmiş olmanız, bu arada vergi 
iadelerini kademeli olarak düşürüyor olmanız, hayali ihracatı önlemeye 
yeterli tedbirler mi? 17 ihracatçı sermaye şirketinden sekizinin hayali ih
racat yaptıklarına dair haberler dolaşıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? 

CEVAP: 

·Bunda meseleyi şöyle ortaya koymak lazım. Hakikat tarafı var, 
abartılmış tarafı var, görünüş itibariyle ... İsviçre'ye yapılan bütün ih
racat, İsviçre'ye yapılan ihracat değildir. İsviçre birçoklarımızın bildiği 
gibi reeksport yapan bir ülkedir, oradan başka tarafa ihracat yapılıyor. 

Diğer taraftan bizim firmalarımızın bir kısmının orada ihracat mal
larını antrepolana koyduğu, daha sonra kademe kademe sattığı _ durum
lar da vardır. Bu da kanunlara aykırı birşey değildir. Ama "bütün bunla
rın yanında, vergi iadelerinde düşük ihracat kredisinden . faydalanmak 
için yapılmış efektif ihracat da vardır. Meseleyi çok daha evvelden gördü
ğümüz için, haksız kazançlara mani olmak, sistemi yerli yerine oturtmak 
için yükselen vergi iadelerini bir program dahilinde ta başından itibaren 
indirilmesine biz karar verdik. Tabii, bu arada da kurunun yanında 
yaşın da yanmaması için ·yani hakiki ihracatçıyı zarara sokma;rnak için 
bunu birden bire değil, bir süre vererek yapmak mecburiyetindeydik. 

1 Nisan tarihinden itibaren yapılan ihracatın vergi iadesi yüzde 80, 
Eylül ayında da bu rakam yüzde 55 olacak. Hemen bunun yanında, dü
şük ihracat kredilerinin faizi yüzde 42'ye gelmiştir. 

Şimdi meselenin bu noktaya gelmesi demek, bu işte ekonomik yol
dan mücadele edilmesi demektir. Ama bu demek değildir ki, ekonomik 
yoldan mücadele edilirse, aynı zamanda da cezai kovuşturına ve araş
tırma yapılacaktır. Sizler söylemeden, gazeteler dahi yazmadan, ilgili ma
kamlar bunları tesbit etmeye başladılar. Bu çalışmalar · tamamlandıkça 
gerekli açıklamalar da yapılır, gerekli cezalar da verilir. 

Mühim olan bir ekonomide meseleleri ekonomik kaidelerle çöz
mektir. 
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Türkiye'ye yabancı sigara kaçak olarak giriyor. Bir tahmine göre, 
bu 8-10 bin tona kadardır, biz kaba bir hesap yaptık, bu işin 250 milyar 
liranın üstünde olduğunu gördük. Aslında o sigaraları alsanız 50 milyar 
lira ödeyeceksiniz. Aradaki 200 milyar lira nerıeye gidiyor? Karaborsacı
ya gidiyor. Ve memlekette haksız kazanç meydana geliyor. İşte babalar 
hikavesi. Ekonomik tedbirleri aldığınız zaman bütün bunların hepsi 
kendiliğinden halledilecek. Aslında zor bir iş, zor ama korkmadan bu 
tedbirleri alıp ithal ediyoruz. Tekel ithalatını daha düzgün yapmaya baş
ladığı takdirde inanıyorum ki, karaborsa ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Hemen şunu da ifade edeyim ki, karaborsa işi biten bir iş değil, ya
ni sadece ekonomik tedbirlerle işi hallederiz de demiyorum. Üzerine üze
rine gidiyoruz. İşte yakalananlar var, sorguya çekilenler, tevkif edilenler 
var. Belki daha arkasinda daha büyükler var. Onun için· bu gibi mese
lelerde bu iktidarın fevkalade kararlı olduğunu, meseleyi hem ekonomik 
bakımdan hem de işin cezai yönünden de takip ettiğimiz açıkça ifade 
ederim. Bunlar da yeni hadiseler değil, bizden evvelki bazı yanlış politi
kaların meydana getirdiği hadiselerdir. 

Ama şunu da söyleyeyim, fazla da abartmamak lazım, yani namus
lu çalışan adamı da çok sıkıntıya düşürmemek lazım. Biz tedbirlerimizj 
alırken, namuzsuzu düşündüğümüz gibi namuslu insanlara zarar verme
meye de çok dikkat etmekteyiz. 

SORU: 

19 Mayıs gösterielrine katılacak kız öğrencilerin kıyafetleri hakkın
da siz ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

Bu yılki kıyafetleri her vilayetteki bu işlerle sorumlu makamlar 
tesbit etmişlerdir. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sadece ge
nel mahiyette bir yönlendirmesi bahis konusudur. Sorun tamamiyle ma
hahalli yöneticilerin kararına bırakılmıştır. Yörenin şart ve durumuna 
göre, mahalli yöneticiler bu kıyafetler üstünde karar vermekle yüküm-
lüdürler, onlar karar vermiştir. 

SORU: 
Türkiye Emlak- kredi Barıkası'nın verdiği kredilerin faizi yüksektir. 

Yak ıaşık 2 milyon lira olarak verilen kredinin 20 yıl sonra geri ödenmesi 
halinde, 8,5 milyon liraya ulaşıyor. Sizce -bu şekilde ev sahibi olmak 
mümkün müdür? 

CEVAP: 
Şimdi siz 2,5 milyon lira çıkarıp verseniz, ben size 20 sene sonra 

8,5 milyon lira öderim ve hem de çok kar ederim. 
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SORU: 

Toplu Konut Fonundan bugün için beş milyar lira birikmiş, bu ra
kam tatmin edici düzeyde midir? 

CEVAP: 

Bu konuda da maalesef bir takım yalnışlıklar var. Bu konular bize 
sorulmadan, her zaman açığız basına dediğimiz halde, ilgili arkadaş
larımız da açık oldukları halde, maalesef yazılıyor. Bir gazetede 600 mil
yardan bahsedildi. Kimse 600 milyar lafını etmemişti, resmen de söylen
medi. Sanki, konut meselesi çıkmaza girmiş gibi bir hava yaratılmak is
teniyor. 

Aslında konut fonunun tarihçesine baktığımız zaman, Türkiye'de 
konut özel sektör tarafından yapılıyor. Devletin lojmandan daha fazla bir 
konut yapma durumu yoktu, şimdiye kadar .. Bakın planlarımıza, konu
tun yüzde 99'u devlet tarafından ıdeğil özel teşebbüs tarafından yapılıyor. 

1981 yılında devlet biraz daha bu işe hız katabilmek için bütçesin
den yüzde 5 bir fon ayırmaya karar verdi. Yani konut meselesine devlet 
de bir katkıda bulunmak istedi. Yoksa bütün konut meselıesini çözmeye 
kalkmadık. Neticede 100 milyar gibi hesap edilen fon, maalesef bütçenin 
imkansızlığı yüzünden 1981-1982-1983 yıllarda 20 milyarı geçemedi hat
ta bu para dahi verilemedi. Şu anda 20 milyar civarında 19g4 bütçesinde 
para var, bu para henüz verilememiştir. 

Biz beş ay evvel iktidara geldiğimiz zaman konut meselesine devle
tin da:ha ciddi bir yaklaşımda bulunabileceğini ileri sijrdük ve iki önemli 
kararla konut fonunun kayna'ldarını bütçe dışına çıkardık ve yeni kay
naklar ilave ettik. Bir tanesi ithalattan alınan fonlardır. Şimdi bu beş 

milyar lira, son 2,5 ayda ithalattan alınan fonlardan meydana geldi. Me
sele sadece bununla bitmiyor, kanun da çıktı, o kanunda da sigara, akar
yakıt, yabancı sigaradan alınacak fonlar var. Yaptığımız incelemelere 
göre bir sene içersinde bu miktar, Mayıs ayı sonundan itibaren, normal 
bir akış başlayacaktır, yıllık miktarın 200 milyara çıkabileceğini söyle
yebilirim. 

Şimdi, 200 milyar lira devlet katkı yaparsa, herhalde konutları alan
lar da 100 milyar liralık bir katkıda bulunacaklar. Demek ki 300 milyar 
liralık bir imkan konut sektörüne gelmiş oluyor. İşte böyle bir imkanın 
gelmesi siste~i hızlandıracaktır. 

Akışa gelince, beş milyar lira sadece gümrüklerden Ve yabancı siga
radan alınmış, tekelden alınmamış. Yaptığımız incelemelere gore, Tekel'
den de akmaya başlamıştır. Muayyen bir sistem kurulmuştur ve çalışma
ya başlamıştır. Biz daha beş aylık iktidarız. Kanunun çıktığı tarihi ha-
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tırlıyorsunuz, kanunla ilgili kararnameler çıktı, tüzük Danış tay' da ... 
Size açıkça ifade edeyim, konut meselesi 1984 yılında 1983 yılına göre 
çok daha iyi olacak, 1985'-de de 1984'e göre çok daha iyi olacak. 

Küçük meskenden, büyük meskene giderken kredi faizlerini yük
seltmeyi düşündük. Asgari ücrete dayalı faizsiz ödemeli sistem için de 
çalışmalar yapılıyor. Ferdi kredi de vereceğiz. Büyük konut yapanları 
teşvik edeceğiz. Hazırlıklar son safhaya geliyor. 

SORU: 

Enflasyonda hedefiniz nedir? 4,5 yıl sonra seçmen önüne gittiğiniz 
zaman, enflasyon hedefiniz nasıl olacalk? 

CEVAP: 

Bana falcılık yaptırmayın. Hedefimizi söyledim, yüzde lO'u altına 
indirmektir. Ve ümit ediyorum ki, o tariherde yüzde 10 civarında olması 
lazım, «Bunun için de kararlıyız», diyorum. Her türlü tedbiri aldık ve al
maya devam edeceğiz, bundan gevşetme yapmayacağız, kimse de ümitlen
mesin, çünkü bu mücadelenin nasıl geçtiğini çok iyi biliyoruz. 1980'in 
başında nasıl mücadele ettiğimizi, bizim milletimiz çok iyi bilmektedir. 
Ama üµıidim budur. Ortadireğin güçlendirilmesi için bu enflasyon hızını 
muhakkak bu seviyelere düşürmek zorundayız. İnşallah bu rakama ya
kın, ·hatta altına düşmeye çok gayret sarfedecegiz, bu sözü veriyorum. 

SORU: 

1256 imzalı dilekçeyle ilgili soruşturma açılmasını nasıl karşılıyor
sunuz? 

CEVAP: 

Dilekçe yada müracaat bize değil, TBMM Başkanlığına yapılıyor ve 
ayrıca da Cumhurbaşkanlığı Köşkünün kapısına da bırakıliyor. Aynı gün 
dış basına da intikal ediyor. Bu bildiri bizim elimize daha sonra geçti, 
başında bir buçuk sayfa yazı al tında da altı kişinin imzası var. Yazıda 
ağır bunalım yaşandığı manası var. 1978-1980 yılları arasında S bin kişi 
ölmüş, 15 bin genç hapistedir. Bildiri genel şekilde yazılmış ifade edilmek 
'istenen hususlar çok açık bir surette ifade edilmemiş. Fakat dikkat edil
diği zaman bazı noktalar anlaşılabiliyor. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gjbi bize hitap etmemekle be
raber bazı tavsiyelerim ve gözlemlerim var. Metin iyi okunduğu zaman 
bir Anayasal münakaşaya girdiğimiz anlaşılmaktadır. Fikirler, kanunların 
yasaklamadığı sınırlar içerisinde bizim bakımımızdan muteberdir. Yal
nız bütün bu fikirlerin ileri sürüldüğü bugün, çok yakın bir mazide Tür
kiye'mizin büyük sıkıntılardan geçtiğini unutmamak lazımdır. 1970'li 
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yıllarda bu memlekette beş bin kişiden fazla insan ölmüştür. Çok kişiler 
yaralanmıştır, ızdırap çeken aileler vandır. Gene bu kavga ortamı tekrar 
o münakaşaların şu veya bu şekilde başlamaması bizim en halisane arzu
muzdur. 

Burada istenilen birçok hususun, 1961 Anayasa'sını daha çok gün
deme getirdiği ve 1982 Anayasası'm değiştirme arzusu belirgin olarak 
görülmektedir. 

Ama unutmamak lazımdır ki, 1982 Anayasası bundan daha 1 :5 sene 
evvel bu memleketin halkının yüzde 92 oyuyla referandumla kabul edil
miştir. Bütün bunları ileri sürerken, içinde bulunduğumuz durumun na
zik olduğunu, Türk toplumunun tabiatıyla en ileri demokratik sisteme 
layık olduğunu da vurgulayarak, ama bu noktaya erişmenin Avrupa' da 
ve ileri demokrasiyle sahip ülkelerde asırlar aldığını da söylemek, gere-
kir. 

Bir daha her on senede bir tekrarlanan sıkıntılara düşmememiz için, 
bu !;)Jkıntılardan ders almalıyız, ders almamız gerektiğini tekrar vurgu
luyorum. 

Böyle 1bir dilekçe verilebildiğine göre, bu dilekçeden de Başbakan 
bahsede bildiğine göre, Türkiye' de demokrasi yoktur sözü de herhalde 
varit değildir. 

Sıkıyönetim makamları da yetkilerini k~nunlardan v.e Anayasa' dan 
alırlar. Bu makamlar, bu kanunlar ve Anayasa muvacehesinde gerekli ted
birleri kendileri alırlar. Buna herhangi bir şekilde pizim müdahalemiz, 
bugillıkü şartlar altında ve mevcut kanunlar muvacehesinde mümkün 
değildir. İleride Sıkıyönetim kademe kademe kaldırıldığı zaman bunun 
mümkün olduğunu görür.üz». 
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE SPOR BAYRAMI DOLAYISIYLA 
67 İL VE KKTC'Yİ TEMSİLEN ANKARA'DA BULUNAN 
OGRENCİLERİN KABULÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

18 Mayıs 1984 

Sevgili Gençler, 

Gençlerimize daha fazla önem vermeliyiz, çünkü Türkiye'nin gele
ceğinin ne şekil alacağını bugünden gençlere verilecek önem gösterecektir. 

Bir memleketin gençleri ne kadar iyi ahlaklı, bilgili ve kültürlü ye
tişt;rilirse o memleketin geleceği o kadar emniyet altına alınmış olur. 

Allaha çok şükür, Türkiyemiz bugün bizim yetiştiğimiz yıllardan 
ıçok farklı duruma gelmiştir. Ben sizin yaşlarınızda iken, Maııdin'de orta
okuiu bitirdikten sonra, lise olmadığı için Konya'ya gitmiştim. Bugün 
illerimize hatta birçok ilçemizde meslek okullarımızın, teknik okulları
mızın bulunmasından büyük gurur duyuyoruz. Bütün bunları da yeterli 
görmüyoruz, daha iyisini yapmamız ve daha iyi insan yetiştirmemiz la-, . 
zım. 

1977-1980 döneminde birtakım yanlış fikirler ile ideolojik saplantı
lar liselere kadar ulaştı Vıe bunun zararını hep birlikte gördük. 

Türkiye'nin bir daha o günlere dönmemesi için elimizden gelen gay
reti göstermek mecburiyetindeyiz. Burada da en büyük dayanağımız, siz
lerin daha iyi yetiştirilmesi olacaktır. 

Önemli olan okullarda sadece bilgi, kültür ve beceri almak değil
dir. En önemlisi okullarımızda birbirimizi, insanları, çevremizi sevmeyi 
öğrenmektir. Bu şekilde yetiştirildiğimiz takdirde bir çok zor dönemle
ri rahatlıkla atlatırız. Bu dönemlerde büyük zorluklarla karşılaşmayız. 

Biz 50 milyona yaklaşmış bir memleketiz. Bugün Türkiye, gençleri 
ile, güzelleşen şehirleri ile inanıyorum ki gün geçtikçe tüm dünyada la
yık olduğu yeri alacaktır. 
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ANAP'IN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNMÜ NEDENİYLE 
YAPILAN KONUŞMA 

20 Mayıs 1984 

Tiirkiye'de siyasi tarihe bakıldığında, her on srenede bir siyasi mü
nakaşaların ciddi boyutlara ve bunalımlara ulaştığı ve her 10 senede bir, 
istatisti'ki bir durum ortaya çıkarttığı, görülüyor. Siyasi bunalımların mı? 
iktisadi bunalımlara yol açtığı, yoksa iktisadi bunalımların mı siyasi ger
ginliklere yol açtığı henüz tam olarak bilinemiyor. 

Türkiye' de siyasi partilerin kuruluşunda bir devamlılığı müşahade 
ettik. Yani bir parti gidiyor, ama sonra aşağı yukarı aynı istikamette, 
aynı eğilimde bir parti kuruluyor. Bu tabii bir sonuçtur~ Yani normal-· 
dir. Bir parti kapansa bile onun yurt sathına yayılmış teşkilatını kapat
mak mümkün değildir. 

Ana:vatan Partisini kurmadan önce biz de, Türk siyasi tarihini ve 
siyasi partilerini etraflıca inceledik. 12 Eylül sonrasında yeni bir siyasi 
düzen kurulması imkanları ortaya çıktığında., düşündük. Memlekette ku
rulan siyasi parti1er hep eski eğilimlerin devamı şeklinde oluyordu. Biz 
bunu yapabilir miydik. Bu mümkün değildi. Bunun olmayacağını dalJ:ıa 

başlangıçta farkına vardık. 

Yeni bir parti kurmak fevkalade zor bir hadisedir. Yeni çıkanların 
hiç biri de tutunamamışlardır. Ancak, bizim için bundan başka yol yolk
tu. Eski çizgilerin devam etmesine kanunların izin vermemesi bir yana, 
bir süre sonra tekrar siyasi bunalımlara itebilir diye endişe ettik. Doğru 
olmazdı. 

Türk siyasi hayatında, 10 yılda bir meydana gelen bunalım yüzünden 
politikadan çekinilmektedir. Memleket 10 yılda bir siyasi çıkmaza düşer
se, bu çıkmazın ardından devamlı politikaçılar eleştirilirse ve politika 
hep çirkin gösterilirse, politikaya ilgi azalır. 

Bu yüzden partinin kuruluşunda, biz de ciddi, maddi güçlük çe'ktik. 
Biz yepyeni bir parti olacağız, birleştirici bir parti olacağız. Biz, mem
lekette kavgayı ortadan kaldırmak için, bizi tenkit etmelerine rağmen 
sağ-sol demiyoruz. Bunu soranlara da hiç bir cevap vermiyoruz. Bunu 
özel olarak yapıyoruz. Biz kendimizi tarif ettik. Sağ-sol ayırımı Fransız 
İhtilalinden sonra çıkmıştır. Ama daha sonra dini bakımdan da sağ-sol 
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ayırımı ortaya çıktı. Onunla bu karıştırıldı. Bunun sonunda da bazı şey
ler karıştırıldı. 

Sosyal adaletçi olmak solda olmak değildir. Hakkın yanında olmak
tır . Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Biz yepyeni. bir siyasi düzen, yepyeni 
bir yaklaşım getirdiğimizi iddia ediyoruz. Nasıl vaktiyle ekonomik konu
larda yepyeni bir anlayış getirdiysek, siyasi yaklaşımlarımız da yenidir. 

Siyasi partiler fikir münakaşalarını belli yerlerde ve belli zaman
larda yapmalıdırlar. 

Geçmiş dönemlerde Parlemento ve parlementerler bu nedenle yara 
almıştır. Partiler olarak buna çok dikkat etmeliyiz. Siyasi olm.ak, şiyasi 
partili olmak ne yazık ki, !kanunlarda bile hastalıklı olmak gibi bir şey 
olmuştur. Bu kanunların değişmesi fazını. Ancak, bizim de çok dikkat 
etmemiz, kavgalara girmememiz, kavgalara önayak olmamamız lazım . 
Pademontaya ve parlementerler.e toz kondurmamalıyız. 

Geçmiş dönemlerde hiç bir parti, kuruluşundan sonraki ilk seçim
lerde iktidara gelmemiştir. Kuruluşu ile iktidara gelen yegane parti biziz. 
Ama buna rağmen, ansızın yakalanmadık. Şimdi ne yapacağız, endişesi 
içinde olmadık. Ne yaptığımızı, bilerek yaptık. Bir nevi yıllardır buna 
hazırdık. 
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YENİ ASIR GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN 
CEVAPLAR 

20 Mayıs 1984 

Soru : - Sayın Başbakan, Partinizin birinci kuruluş yıldönümünü 
kutluyorsunuz? Bize Ana vatan Partisini nasıl kurduğunuzu ve hangi saf~ 
halardan geçtiğinizi anlatır mısınız? 

Cevap: - Siyasete girme meselesi, benim Başbakan Yardımcılığı 
görevinden istifa ettiğim sıralara kadar aklımdan geçmemişti. İstifa et
meden 6 -7 ay önce, bazı zorluklar belirmeye başladığı zaman, siyasete 
girme konusunu düşünmeye başladım. 

Soru: - 1982 yılının Temmuz ayından 5 - 6 ay önce yani. 

Cevap: - Evet, 1982 yılının Temmuz ayından 5 -6 ay evvel siyasete 
girme hatırıma gelmeye başladı. Bunun nedenini de şöyle anlatayım : 

Ben hasbelkader bir çok etkili görevlerde bulundum. Bunlardan 
bir tanesi de daha 31-22 yaşında iken, en çol< üzerinde çalıştığım Keban 
Barajı Projesidir. Hayatımın 34 senesi bu pr°Ojenin finansmanı, hazırlan
ması ve uluslararası yerlerde projenin müzakeresi ile geçmiştir. Bundan 
sonra bir çok önemli işler yaptım. Planlama Müst~şarı olarak 4,5 sene 
görevde bulundum. O devrede bu memleketin bir çok konularıyla çok 
yakından ilgilendim. Mesela önemli bir hamle sahası; Türkiye' de yatı
rımların hızlandırılması,· kamu sektörü yanında, özel sektörün güçlendi
rilmesi ve teşviki konusu en önemli şekilde o devrede ele alınmıştır. Bu
gün hala aynı sistem yürümektedir. Bu sistemi biz o tarihte kurduk. 
TUD, (Teşvik Uygulama Dairesi) tabir ettiğimiz teşvik-uygulama si3temi 
benim Planlama Müsteşarlığım döneminde kuruldu. 

Bu arada seneler geçti. 1971 yılının 12 Mart'ından sonra Planlama 
Müsteşarlığı'ndan ayrılıp, ABD'ye gittim İnsanın gözü tabii yaptığı iş
lerin biraz daha iyisini yapmakta kalıyor. Devlette çalışmayı arzu ettim. 
Ama tabii bu çalışma, istediğim şekildç olursa. Özel sektörde bir müddet 
kaldı'ktan soı:ıra, 1979 senesinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine nasıl 
geldiğimi herkes biliyor. Özel sektörde kaldığım süredeki büyük bir tec
rübe biri'kimi benim için çok faydalı oldu. 

1979 senesi sonunda ekonomik meselelerle ilgili olarak yaptığımız 
işler, aldığımız tedbirlerle, Türk ekonomisinin düzelmeye başladığı dö-

546 
r 



nemin, çok zor bir dönem olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün dahi 
hatırlıyoruz; herşeyin kuyruklarla satıldığı bir dönem, yokluğun olduğu 
bir dönemdi o günler. Onların hepsi geçmeye başlamıştı. Sonunda 12 Ey
lül' e geldik. 12 Eylül'den sonra da ben bu işıe başka bir görevde devam 
ettim. Fakat şunu gördüm : Evet, birçok hamleler yapıyorsunuz, birçok 
neticeler alıyorsunuz ama bir noktadan sonra gücünüz yetmiyor. «Acaba 
gücün yetme noktası siyaset midir?» diye düşünmeye başladım. Ben Baş
bakan Yardımcısı iken siyas1et adamı değildim, teknokrattım. Tayin edil
miş bakanlardık, siyasi bir partiden gelmiş değildik. Onun için Başbakan 
Yardımcılığının son zamanlarında siyaset konusunu düşünmeye başla
mıştım. 

Bu dönemde birtakım hadiseler oldu. Bir şeyler oldu ve görevim
den ayrıldım. Belki zamanlaması iyi bir ayrılmadır, onu bilemiyorum 
ama, böyle söyleyenler de oldu. İşte o tarihte siyasete girme konusu da
ka kuvvetli olarak gündeme gelmeye başlamıştır. O tarihte siyasete atı
lıp-ntılmayacağımı soranlara bir miıddet düşüneceğimi söylüyordum. 

Hatta hatırlıyorum, o zaman siz Side' de bana bu soruyu sormuş
tunuz. «Siyasete atılıp-atılmayacağımı» sormuştunuz. Ben de o zaman
lar ~<bir müddet düşüneceğim» diyordum. Tabii o tarihte memleketteki 
şartlar ve siyasetin nasıl olacağı belli değildi. 

Neticede, Başbakanlık Yardımcılığı'ndan ayrılmadan beş-altı ay ön
ce bu konuda bana ilk telkin, bugün Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
olan Hüsnü Doğan' dan gelmişti. «Ahi ne yapacağız? Siyasete girmeyi dü
şünmüyor musun?» diye bana sormuştu. Ben de ona «zamanı gelince bu 
konular konuşulur» demiştim. 

İstifadan sonra Side'ye gittim, dinlendim. Side' de bu konuları da
ha kolay düşünme imkanına kavuştum. Memlekette de durum aydınlı
ğa çıkmaya başlamıştı. Anayasa referandumu oldu ve Anayasa meydana 
geldi. Arkasından Siyasi Partiler Kanunu ve seçim Kanunu çıktı. Bu tarih
lerde benim düşüncem daha ziyade siyasete girmekti. Bir parti kurmak 
şeklindeki gelişme daha sonra meydana gelmiştir. 

Side'ye hemen hemen Türkiye'nin her tarafından ve her seviyede in
san geliyor. Side' de yürüyüşler yaptığım sıralarda bu insanlarla karşı
laşır; tanışır, konuşurduk. Bu insanlarla temaslarımda şunu müşahade 
ettim. Bize karşı ciddi bir ilgi var. Netice itibariyle, ben ayrılmış bir ba
kanım. Ama yakın bir ilgi gördüm. Hatta yavaş yavaş «Turgut bey bir 
parti kur, biz seni destekleriz» laflarını duymaya başlamıştım. 

Soru: - Temaslarınız sırasında etrafınızda kaç kişi vardı? Yani 
kaç kişiyle bu temasları yapıyordunuz? 
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Cevap : - Bu temaslarını sırasında daha parti kurmaya karat vet.;· 
memiştim. O sıralarda çok erkendi. Benim bu söylediklerim Kasım ayın~ 
da oldu. Kasım ayı sonunda Suudi Arabistan' daki kızımın yanına gittim.: 
Oradan da ABD'de1ki oğlumun yanına gittim. ABD'den tam döneceğim sıl 
ralarda tesadüfen Houston' dan bir dostumuz telefon etti. Bazı Türk dok
torları benim resmimi görmüşler ve fazla şişman bulmuşlar. Gelsin bu-· 
rada bir chek-up yaptırsın diye ısrar etmişler. Onları kıramadık ve iki 
glinlüğüne Houston'a gittim. Neticede bizim birbuçuk ay kalmamıza sel 
bep oldu. Kilo kaybetmek için. 

Soru : - O tarihlerde çok sık sözü edilen bir şeyi sormadan geçe
meyeceğim. ABD'ye parti kurabilmek için birtakım temaslarda bulun
maya gittiğiniz söylendi? 

Cevap: - Hayır, ABD' de ne bir resmi makamla, ne de özel kimse.
lerden hiçkimseyle temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Fakat o sıra~ 
larda siyasete atılma fikri vardı bende. Konuştuğum kimselere siyasete 
atılmayı ciddi şekilde düşündüğümü, parti kurma meselesi kafamda daha 
yeni yeni gelişiyordu, fakat bu düşüncemin Türkiye'deki şartlara bağlı 
olduğunu, söylüyordum. 

ABD' den dönüşümde Zürih'te, bazı dostlarım benimle buluştu. On
lar bizim «Başkaları ile işbirliği yapmamızı>),, istediler. «Sen tek başına 
gidersen yüzde 5 bile rey alamazsın» diyorlardı. Ama benim analizim 
böyle değildi. Biz alabileceğimizi tahmin .ediyorduk. Onlar gazetelerin 
havasına kapılmışlar, ayakları yerde değillerdi. Biz ise, çeşitli insanlarla 
temas ediyorduk. Hatta bu münakaşalar beni parti kurmaya zorlamış
tır bile ... Ters tesir etmiştir. Başkaları ile işbirliği yap diyenlere «Ha
yır» dedim, «Hayır ben kurarsam kendim kurarım» dedim. 

İstanbul'a geldiğimizde bu konular çeşitli çevrelerde konuşuluyor
du. Bazıları «İşte şu grupla kur», «filancayla-falancayla birleş» veya «bir 
grup kurulsun, o grupda sen de bulun. Lideri o grup tayin etsin» diyor
lardı. İşte meşhur ikinci adam olmam, lafı da buralardan geliyor. Ben 
bunu söyleyenlere «Peki grubu kim seçecek, kim tayin edecek» diye sor
dum. «Filanca ile falanca» diye cevap alınca, «Olmaz o İŞ» deyip işin için
den çıktım. Ve bütün bu konuşmalar 1983 yılının Mart ayı sonuna kada~· 
geldi. Bizim parti kurma meselemiz de iyice perçinlendi. 

Fakat o sıralarda «Sen parti kuramazsın», «Kurduğun zaman mü
saade etmezler», «Şunu-bunu yapamazsın», «Kazansan da iktidarı vermez
ler>> diye birtakım şeyler söylenmeye başlandı. O sıralarda Siyasi Partiler 
Kanunu çıkmış, Seçim Kanununu ise son safhasında idi. 
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Bunun üzerine· kalktım, Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren Paşa'
ya gittim. Kendisine parti kuracağımı söyledim, «Kurma derseniz kur-· 
marn, kenarda otururum, hiçkimseyle de birleşmem» dedim. Bu nokta
da herhangi bir engel var mı, yok mu, bunu anlamaya gaynet ettim. Sa-: 
yın Cumhurbaşkanı bana «Sizin parti kurmanıza herhangi bir şekilde .en
gel olmayız» dedi. 

Belki orijinal model .iki partiliydi. Onu bilmiyorum ama tahmin edi
yorum. Sonraki gelişmelerden de bunu anladım. Bizim o tarihlerde neti
ce alacağımızı da çok kimse .tahmin edemiyordu. Benim tanıdığım birçok 
işadamlari, yazarlar, dos.tlanmız hatta, bana « Yüzqe 5 - 10 rey ancak alır
sın~> dediler. 

· Hatta bir ara İngiliz Büyükelçisi Türkiye'ye yeni tayin olmuş, beni 
ziyarete gelmişti. Bu sırada parti kurulmuştu. «Siz barajı aşmazsanız, 
yazık olmaz mı? Acaba başka bfriyle birleşmeyi dUşünmüyo.r musunuz?» 
dediğini hiç unutmuyorum. Ben de kendisine «Yok ben ben böyle birşey 
tasavvur ,etmiyorum. Biz barajı çok geçeriz, iktidar oluruz kanaatim 
budur. Ama ne · rey alırsak ona razıyız. Yoksa ben bir mevki için bu işe 

girmiyorum. Ben bu işe kendi bildiğim yolu tatbik etmek için giriyorum. 
Daha fazla yetki almak için giriyorum. Asıl olan da budur, onun için 
böyle bir yolu tercih edeceğim» dedim. 

Soru : - Sayırı Cumhµrbaşkanı ile görüştüğünüzde parti kurmak 
için yeşil ışığın yandığını anladınız mı? 

Cevap: - Sayın Cumhurbaşkanı ile açık konuştuk. O tarihe kadar 
parti kurmada bir sürü mesafe aldık. Yani hazırlıklarımızı yaptık. Bu ha
zırhkl!arın yapılmasında benimle beraber ikisi çok fazla biri de daha az 
faaliyet gösteren üç kişi vardı. Bunlar. Hüsnü Doğan (Tarım Orm~n ve 
Köyişleri Bakanı)., Mehmet KeÇeciler (Anavatan Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı) ve Adnan Kahveci (Başbakanlık Başdanışmanı) idiler. 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanı Parti kurma isteğinize «Hayır» de-
seydi, ne olacaktı? · 

·Cevap: - Vallahi, Sayın Cumhurbaşkanı «Hayır» deseydi, partiyi 
kuramazdık tabii. Onu açı'k söyleyeyim. Çünkü biz birçok adamı angaje 
edecektik. «Hayır» deseydi nasıl angaje edeyim. 

Bu arada çok zor dönemler geçirdik. Bir parti kurmak kolay de
ğil. Belki hayatımın en sıkıntılı dönemini bu arada _geçirdim. Bir kere 
finansman meselesi vardı. Biz zengin bir adam değiliz. Bu partinin teş
kilatını kururken, masraflarını her gittiğimiz yerde, gittiğimiz yerin in
s ::mları karşılamışlardır. 
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Ondan sonra Partiye adam bulma meselesi de büyük bir sorundu. 
Hatta ilk 38 kurucuyu bulurken bile bazı zorluklar çektik. Sebebi şu: 
Birçok arkadaşlarım Partiye gelmeye korktular. Daha evvel arkadaşlı'k, 

dostluk yaptığım, iyi tanıdığım kimseler parti kurucusu olmaya çekindi
ler. Türkiye' de atmosfer buna müsait değildi. Bir eski partiler var ve 
buniarın insanları var. Onların istedikleri partiler kurulacak oraya gide
cekler diye bekliyorlar. Yeni insanlar da politikadan korkuyorlar, hava 
buna müsait değil. Onun için, bizim ilk 37 kişiyi bulurken bayağı sıkıntı
lar çektiğimizi açıkça ifade etmek isterim. Ama şu da olmuştur : Gelen
ler hep kendi gönül rızalarıyla gelmişlerdi. Yani birkaç kişiye teklif et
tim olmadı. Fakat ondan sonra gelenler, kendileri isteyerek kabul etmiş
lerdir. 37 arkadaşımın büyük bir kısmını daha evvelden, ya Planlama'
dan ya da başka yerlerden tanıyordum. Misaller verirırsem Hüsnü Do
ğan . Ali Tanrıyar, Mustafa Taşar, Veysel Atasoy, Adnan Kahveci, Şadi 

Pehlivanoğlu, Leyla Yeniay Köseoğlu, Sudi Türel, Mükerrem Iaşçıoğlu .. 
Bunların çoğunu daha evvelden tanıyordum, biliyordum. Doğancan Ak
yürek'i de evvelden tanıyordum ama Doğancan kendiliğinden geldi. Parti 
kuracağımızı gazetelerden duymuş, aramış, bulmuş, geldi. «Turgut bey 
ben bu kadar sene çalıştım, artık işten ayrılıyorum siyasete hizmet etmek 
istiyorum. Partiye kurucu olarak gelebilir miyim? dedi. Biz de gel'1 baka
lım, otur dedik. 

Soru : - Peki efendim eşiniz Semra Özal, ile siyasete girrrıe konusu
nu oturup konuştunuz mu? Kendisjnin de görüşlerini aldınız mı? 

Cevap : - Siyasete girme konusund~ tabii uzun müddet eşimle uzun 
uzun konuşmuşuzdur. Siyasete girelim mi, girmeyelim mi, parti kuralım 
mı, kurmayalım mı diye. Bu konuşmalar iki safhalı olmuştur. Neticede, 
sıkıntıları bu olacak, bu olacak diye kendisine anlattım. Bizim rahat bir 
hayatımız var. Bu rahat hayatımız bozulacaktır. Çocuklarımızla ve to
runlarımızla yakın alakadar olamayacağız. İstediğimiz gibi gezemeyiz. 
Her gittiğimiz yerde b.elli koruma altında belli tedbirler altında gidece
ğiz. Hele bir de parti olarak hükümeti kazanırsak.. Siyasetin de birçok 
tehlikeli tarafları var. İlk öncelerde eşim rahatımız bozulacak, sıkıntıla
rımız artacak diye razı değildi. Uzun tartışmal:ardan sonra şunu 
hizmet etmek istiyor». Ve, buna mani olmak istemedi. Fakat siyasetin 
havasına girdikten sonra o da bu işten hoşlandı. Yani, insanlarla temas 
etmek, insanlara yardımcı olmak, onlarla alakadar olmak güzel birşeydi. 
Zaten onun te~rübesi vardı. Cemiyetciliği ve birçok yardım derneklerin
de bulunduğu için insanlarla gayet kolay münaSıebet kurabiliyordu. Se
çim gezileri sırasında da gördünüz zaten. Siyasete girdiğine pişman deği]
dir. Başlarda epey aksini söylemiştir. 

Soru: - Peki efendim, siz siyasete atıldığınız için hiç pişman ol~ 
dunuz mu? Pişmanlık duyuyor musunuz? 

550 r 



Cevap: - Hayır. Tabii pişman olmamız da mümkün değil. Biz talı~ 
inin edebileceğimiz işleri yaptık, daha yeniyiz, bir senelik bir partiyiz. 

Soru: - Sayın Başbakanım, vetoları çok fazla buldunuz mu? Sizi 
yıp :-attığı gibi bir düşünceye kapıldınız mı? 

Cevap: - Tabii kapıldım. Çünkü benim en kıymetli elemanlarımı 
veto ettiler. En kıymetli elemanlarım derken Hüsnü Doğan ile Adnan 
Kahveci'yi kastediyorum. İşe yarayacak bütün elemanlarımı veto ettiler. 
Diğerleri de işe yarardı ama şöyle bir bakarsam hemen hemen hepsi işi .. 
me yarayacak elemanlarımdı veto yiyenler. 

Soru: - Vetolar gelince, en kıymetli elemanlarınız veto edilince, 
sizin parti kurmaktan· bir an bile olsa vazgeçtiğiniz oldu ·mu? 

Cevap: - Hayır, Moral bozukluğuna uğradık ama sayımız 30'du. 
30 limitinde duruyordu. 30'un altına indirilecek diye çok laflar edildi, 
ama olmadı. Bir 'kere o 30 kişi tescil edildiği için bir endişe olmaz diye 
düşünüyorduk. Tabiatıyla çok dedikodular çıkartıldı. Bunları hepiniz 
biliyorsunuz. Hiçbirisinin doğru olmadığı meydana çıkmıştır. 

Soru: - Peki efendim siz bu neticeyi alacağınızı biliyor muydunuz? 

Cevap: - Ben biliyordum. Bundan en ufak şüphem yoktu. Hatta 6 
Kasım' da bugün aldığım neticeden daha iyi netice alacağımı tahmin edi
yordum, 212 değil biraz daha fazla alacağımızı tahmin ediyordum. Bu me
selede en sıkıntılı noktamız, bir tek endişem vardı, onu da arkadaşlara 
izah etmişimdir. Bizim küçük bir parti olmadığımızı ispat etmemiz lazım· 
dı. Bu kolay değildi tabii. Çünkü arkada, şu parti filancanın yardımı ile, 
filancanın desteği ile çalışıyor, falanca tutuyor gibi laflar edifünce, size tu
tacak dayanacak birşey 'kalmıyor, Ama biz metodu iyi koymuştuk. Hiçbir 
partinin devamı değildik, yepyeni bir partiydik, yUzde 90-95 insanımız 
da, teşkilatımız da yepyeni insanlardı. Şu veya bu partiye rey vermiş 
olabilir. Ama daha evvel başka bir teşkilatta çalışmış insanlar değildi. Bu 
daha çok netice almamıza sebep olmuştu. Hatta 25 Mart yerel seçimleri-: 
ne giren partiler, 6 Kasım genel seçimlerine girmiş olsalardı dahi biz yi
ne netice alırdık. En fazla rey alan parti olurduk. Ona inanıyorum, çün
kü o olmasaydı biz 25 Mart'ta da netice alamazdık. Yoksa iki, üç aylık ik
tidar olmakla, netice almak mümkün değildjr. 

Soru : - Bütün bu aşamalardan sonra, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş 
bildirgesini verdikten sonra, bir hafiflik hissettiniz mi? 

Cevap: - O bildirge enteresandır. Kuruluş dilekçesini verirken şöy
le birşey var. Ben partinin ismini ve amblemini son ana kadar sakladım. 
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füzin hiçbiriı~iz alamadınız. İsmini sadece ben biliyordU:m. Birde bir-i'ld 
kişiye çıtlatmıştım. Onlar da. söylemezlerdi. ··· 

Soru: - İsim ve 'amblemi ne zaman hazırladınız? 

Cevap: - Bunu aşağı-yukarı kuruluş dilekçesini vermeden bir ay ev
vel hazırlamıştım. Hem partinin ismini, hem de amblemini. Partinin ismi
nj seçerken çok düşündüm. Tek kelime alınası lazımdı. Bunu da eski tarihi 
inceleyerek buldum. Tek kelimenin daha faydalı olduğunu biliyordum. Ay
rıca bu tek kelimenin dolgun bir isim olması lazımdı. Bizim kolay tellaf
fuz ~debileceğimiz birşey olması lazımdı. Öte yandan cezbedici birşey ol
ması da gerekiyordu. İsim tespitini böyle yaptım. Amblemin tespitini de 
böyle yaptım, tesirli bir amblem olması lazımdı. Bir Türkiye haritası, 
bir an ve bal petekleri, bunları tespit edip sakladım. Fa:kat son bir haf
tada gazetelerde Büyük Türkiye Partisi'nin ambleminin arı olduğuna dair 
yazılar çıkmaya başladı. Ben de çok evvel hazırlamıştım. Cuma günü de 
İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'i aradım «bize saat 09' da randevu ve
rin» dedim. Bakan «O saatte bir başka parti var» deyince «O zaman 08.30 
da Yerin» dedim. Ve o gün 08.20' de partinin kuruluş dilekçesini verdim. 
DHekçeyi verdikten sonra, amblemi basma gösterdik. Büyük Türkiye Par
tiler arkadan geldiler, arı bizim oldu tabii. 

Partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdiğimiz zaman 
artık geri dönülmez bir yola adım attığımız d~ biliyorduk. Bana «yol ya
kınken geri dön» diyenler de olmuştur. «Çıktın ortaya ama artık döne
bilirsin. Kurma partiyi» diyenler çıkmıştır. Böyle çok telkinler gelmişti. 
Biz sizi Salı günü topladık. Birtakım laflar vardı «birleştirecekler» diye. 
Ben size partiyi kurduğumuzu açıkladım. Ondan sonra bu türlü lafları 
kestik attık. 

Girdiğimiz bu yolun da zor bir yol olduğunu da biliyorduk. İlerde 
ne olacağı belli değil. Çok laflar ve lüzumsuz dedikodular vardı. Arka
daşlarımı çok iyi tanıyorum ama nerede, nereye kadar birarada gideriz? 
Nerede korkar, ürkekler .. Birtakım konuları ben arkadaşlarıma dahi söy
lem:::miştim. Birşey olmasın diye. Sonra sonra açıkladım. Çünkü insan
lar belH olmaz. Belli noktalarda cesaretleri daha fazla kafi olmayabilir. 

Ama biz ilk kurucu 37 arkadaşımızla hepsiyle çok iyi bir münase
bet kurmuştu!}. Çokiyi çalışmışlardır. Hiçbir ciddi problem olmadan, 
kavgaya ve heı:ıhangi bir münakaşaya gitmeden çok ahenkli bir tarzda ik
tidara gelmişizdir. Sonradan gelen arkadaşlar da dahil iyi bir ekip ha
linde çalıştık. Zaten başarının sırrı da buradadır. Bizde çok farklı sesler 
çıkmadı. Muntazam bir program, çok düzenli bir çalışma, aynı zamanda 
ilmi ve teknik bir çalışma, gerek propaganda tekniği gerekse basınla olan 
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münasebetler ve diğer münasebetler çok ahenkli gitmiştir. Diğer parti
lerle mukayese ettiğiniz zainan herşey muntazamdı. Bu tabii genç ve 
dinamik arkadaşların çalışmaları sonucunda olmuştur. 

Soru : - Pazar günü partiniz bir yaşına bastı. Önümüzdeki yıllarda 
partinizin tutum ve davranışları nasıl olacaktır? 

Cevap: - Daha bir yıllık bir partiyiz. Bizim elıde ettiğimiz netice-
9in herhalde eşi benzeri yoktur. Bizim ülkemizde yoktur. Belki başka 
ülkelerde vardır, bilemiyorum. 

Partiyi kuralı daha bir sene oldu. Çok zor şartlar altında bu işe gir
dik. Hiçbir partinin devamı olmadığımız çok açık olarak ortaya çıkmış
tır. Helıe 25 Mart seçimlerinde iyice meydana çıkmıştır. Biz yepyeni bir 
tabetn veya destek grubu meydana getirdik. Çok zor şartlar altında iki 
tane de seçim kazandık. Bu kolay bir iş değildi. Kolay olmadığını da şöy
le söyleyeyim: Son seçimlere altı parti girdi. Altı parti içerisinde yüzde 
41 .. 5 rey aldık. Ama mühim olan neticedir. Mühim olan 54 vilayetin be
lediye başkanlarını alışınızdır. Hatta 67 vilayetin 66'sında birinci partiyiz. 
Bunlar çok önemli neticelerdir. 

Parti çok kuvvetli bir kök tutmuştur. Tabii bundan sonraki düzenli 
çalışmalar, memlekete yararlı çalışmalar bu ağacı iyice güçlendirir, kuv
vetlendirir. Daha da sağ1am yapar. Ben inanıyorum ki, sağlam bir bünye 
de kurqu'k. Bundan sonra da problemlere düşmeyiz. Birçoklarının söyle
dikleri gfüi, dışardaki tesislerden de yıkılmayacağımızı çok iyi biliyorum. 
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LİBYA'YA GİDERKEN ESENBOGA HAVAALANINDA BASIN 
MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

21 Mayıs 1984 

Öncelikle, şunu belirteyim ki, Libya seyahatim önemlidir. ileride 
ümit ediyorum ki, iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyi ahır. Libya'da 
100 bin'e yakın Türk işçisi çalışmaktadır. Ziyaretim sırasında Türk mü4 

teahhitlerin durumları ile ilgili konu1arı da görüşeceğiz. 

Libya'ya ihracat yapıyoruz. İthalat yapıyoruz. Libya ile oldukça ge
lişmiş münasebetlerimiz var. Normal münasebetlerimizi geliştirerek iki 
tarafın da menfaatine uygun, dengeli bir hale getirmek arzumuz. 
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NCE DÜZENLENEN 
KONGRE'DE YAPILAN KONUŞMA 

21 Mayıs 1984 

Sevgili Meslekdaşlarım, 

Türkiye 1950'den sonra mühendisler için bir şantiyeye dönmüştür. 

Son 6- 7 yılda da Türk müteahhitleri Ortadoğu' da eserler vermeye başla
mışlardır ve rakipleriyle rahatça boy ölçüşmektedirler. 

Türkiye'nin ödemeler dengesi bugün eskisine oranla çok daha iyi 
durumdadır. 1980'de 2,9 olan ihracatımıza karşılık petrol ithalatımız 3.1 
milyar dolardı. Bu yıl yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracata karşılık 3,5 mil
yar dolarlık petrol ithal edilecektir. Bu da döviz darboğazını aştığımızı 
gösterir. 

Türkiye'de altyapı hizmetleri uzun süredir ihmal edilmiştir. Tür
kiye' de altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve konut sorununun çözüm
lenmesi için hükümet olarak her türlü desteği sağlamak kararındayız. 

Demiryolları, karayolan, limanlar ve hava meydanları bu kapsamın 
içinde bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği alanında yer alan bu soruna 
çözüm getirmek için bundan böyle, her türlü önlemi almak ve bu alanda 
hizmet verenleri desteklemek kararındayız. 

Türkiye'nin lçalkınmasında sulama, baraj· gibi konulara da önem 
veriyoruz. 

Güney Anadolu Projesinin kısa süre içinde gerçekleşmesi için, ge
rekli tedbirleri aldık. 

Bugün inşatına geçilmiş olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'ni 
kısa zamanda gerçekleştirmek zorundayız. Bu projenin dış finansmanı 
sağlanmış, iç fi~ansmanında da problem olmayacak şekilde önlemler 
alınmıştır. 

Konut sorununu ise, iktidara gelmeden önce düşünduk ve bu ko
nuda yeni yasal düzenlemeler yapmaktayız. 

Bu sektör, sorunların çözümünde birçok hükümetlerden istenilen 
desteği görememiş, karşılaşılan finans sorunlarına da çözüm getirileme
miştir. Bunun için Hükümetimiz bankalar kanalıyla ferdi ve toplu konut 
şeklindeki inşaatlara kredi vermek amacıyla, bir fon oluşturmuş bulun
maktadır. Bu konuda ihdas edilen fonda halen 10 milyar lira toplanmış 
bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar bu miktarın 200 milyara yaklaşacağı 
inancmdayız. Yıl sonuna kadar 70 bin konutun yapımının tamamlanaca
ğını ümit ediyoruz. 
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ANAP'IN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE 
VERİLEN BALODA YAPILAN KONUŞMA 

21/Mayıs/ 1984 .: 

Sevgili arkadaşlarım bugün burada mutlu bir yıldönümü nederıiyle 
bir aradayız. 

Uzun yıllardır hasreti çekilen birlik ve beraberliğin simgesi olmak 
.amacıyla, ANAP'ı kurduk ve partiyi kurduğumuzda genel ve yerel seçim
leri kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Programımız belli ve açık olduğu 
gibi bunda en ufak bir sapma da sözkonusu değildir. Biz bu yılın hızh 
bir tatbikat yılı olarak geçeceğini düşünüyoruz. Senenin· ortasından iti
·baren enflasyonu frenlemek mümkün olacaktır. Milli gelir de program
lanan hedeflerin üstünde gerçekleşecektir. Dört aydaki ihracatımız ise 
geçen yılın aynı dönemine göre 600 milyon dolar fazladır. Tarım ürünle
rinde de bol ürünlü bir yıl olacaktır. Bütün bu işleri bir denge içinde 
·yapmak lazımdır. Geçen yıl çok dolu olarak geçmiştir. Gelecek yıllarda 
da partimizin milletimize faydalı olacağını bekliyoruz. 
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LİBYA'YA GİDERKEN, YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 
BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

22/Mayıs/ 1984 

B~şbakan olduğumdan bu yana, üçüncü kez yurtdışı seyahatine çı
kıyorum. İran, Pakistan, şimdi de dost ve kardeş Libya'ya gidiyorum. 
Bundan sonra bir seyahatim daha var. Dost Irak'a gideceğim. Böylece, 
bu ay ziyaretlerimi tamamlamış olacağım. 

Libya'yla ekonomik ve sosyal ilişkilerimiz özellikle, - 1980'li yıllar
da ciddi bir atılım gösterdi. Bu atılım için de müteahhitlerimiz ;Libya'da 
ciddi bir takım işler aldılar. Çok sayıda Türk işçisi bugün orada çalış
maktadır. Aynı zamanda ihracat ve ithalatta da gelişmeler oldu. 

Yalnız hemen şunu ifade edeyim : Petrol fiyatlarınnı yükselmeme-
_ si, istihsalinin artmaması, talebinin yükselmemesi, Libya ekonomisine 
bazı tesirler yapmıştır. Bu tesirlerin bir kısmını da bizim orada çalışan 
firmalarımız ve ihracatlarımız hissetmektedir. Ümit ediyorum ki, bu ko
nularda iki memleket, daha önce de olduğu gibi, bir takım yaklaşımlar-
' la meseleyi en hafif hale getirebileceklerdir. 

Bunun yanında, diğer sosyal, kültürürel, turizm ilişkilerini ve siyasi 
meseleleri, bölge meselelerini gözden geçireceğiz. Başarılı bir seyahat 
olacağını şimdiden tahmin ediyorum. 

Bana soruyorlar; neden hep gezilerinizi. Ortadoğu, ya da İslam ül
kelerine yapıyorsunuz, bunun anlamı var mı? diyorlar. 

Bu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Hepimiz İslam 
ülkeleri örgütü içindeyiz. İlk davetler de o ülkele~den geldi, onun için 
genellikle ziyaretlerim bu ülkelere oluyor. 

İran hem yakın komşumuz, hem de ticaretimizin en fazla olduğu 
ülke, Pakistan bizim kadim dostumuz. Libya ilk ticari ve iktisadi ilişki
lerimizin başladığı ve geliştiği ülke. Bütün bu ilişkiler için de pilotluk 
yapmış. Irak' da gene bundan bir - iki yıl önce ticaretimizin en fazla oldu-
ğu ülke imajını taşıyordu. · 

Bu ülkelerden aldığım davetleri bir an önce yerine getirmekten 
memnunluk duydum. Ama bundan sonra diğer ülkelere de gideceğimi 

sanıyorum. 
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TRABLUS'TA YAPILAN KONUŞMA 

22 Mayıs 1984 

Dost ve kardeş bir ülkede bir defa daha bulunmaktan dolayı büyük 
bir sevinç duymaktayım. Bu ziyaretimin Türkiye -Libya arasındaki ~ko
nomik işbirliğine canlılık getireceğine inanıyorum. 

Türkiye ile Libya arasında kökleri tarihe dayanan ortak bir yakın
lık bulunmaktadır. Bu yankınlık sadece hissi düzeyde kalmayıp, iki ülke 
halklarının refah ve kalkınmasına hizmet eden işbirliğinin temelini de 
teşkil etmektedir. 

Türkiye ve Libya halkları arasında mevcut kardeşlik duygularını;. 
her iki tarafın da yararına işleyen somut bir işbirliği haline dönüştüre
bilmiş iki ülkedir. Libya'da devrimi takiben Sayın Kaddafi'nin önderli
ğinde girişilen büyük kalkınma hamlesine, Türk şirketleri, teknisyenleri 
ve işçisi de katkıda bulunmuş ve bulunmaktadır. 

Biz Türkler, bu ülkeye verdiğimiz hizmetlerden, kendi ülkemize 
yapılmış kadar büyük bir gurur ve kıvanç dııymaktayız. Libya' da, iki 
ülke arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve aksayan yönler var
sa bunların giderilmesi için temaslarda bulunacağım. 
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TRABLUS'TA TÜRK MÜTEAHHİTLERİ İLE GÖRÜŞMEDEN 
SONRA YAPILAN AÇIK:LAMA 

23 Mayıs 1984 

Bugün burada, sizinle ortak dertlerimizi konuşacağım. 1961 'deki. 
durum bugün mevcut değildir. Ödemelerde aksama olunca bizim zayıf 
firmalar sallanmaya başlıyor. 

Güç şartlar içindeki Libya' da yakın zamanda sanının durum düze
lecektir. Firmalarımız dürüst çalışmak, kapkaç iş yapmamak durumun
dadırlar. Aksi yönde çalışanlar olursa, aranızda böyleleri varsa tasfiye 
edilmelerine yardımcı olunuz. 

Bu ziyareti Libya'nın sıkıntılı bir döneminde yapıyoruz. Yapmak
tan da çekinmedik, açıkça ifade ediyorum, bizim tarihimizde Libya ile 
ilişkilerde herhangi bir pürüz yoktur. Bizimle iyi bir yakınlıkları vardır. 
Bu yakınlığı geliştirmek isteriz. Türkiye nasıl bir yerdedir, şartlan ne
dir, saklamıyorum, herkese söylüyorum. Bizimle dostluk yapmak iste
yenler, dostluk yapacaklar, bu ölçü içinde yaparlar, kimsenin bundan 
şüphesi olmasın. 

Bugünkü gibi zor dönemlerde kurulmuş dostluklar gelecekte asla 
unutulmaz. Bugün Libya'nın birtakım sıkıntıları vardır. Ama, bu geçe
cektir. Mevcut meseleleri tek, tek ele aldık, halledilectğini söylediler. 
Dürüst olup, kimseyi adatmayalım, münasebetlerimizde gayet dürüst 
hareket edelim. Sonrası iyi olacaktır. Bugün Libya'nın sanayileşmesine 
yardım edilecek zamandır. Özel firmalar bunu yapabilirler. Ortak işler 
kurulabilir. Bizim için bu bölge de İran gibi, Irak gibi önemlidir. Bunu 
unutmayalım. Burada da duracak değiliz. Daha ilerlere gideceğiz. Böyle 
bir seyahatin hazırlığını yapıyoruz. Yakında böyle bir seyahati yaptığı
mızda yine böyle iş adamlarıyla beraber öncü olarak komşu ülkelere 
gideceğiz. . 

Libya'ya ilk gelen İşadamları tecrübe açısından yararlı olmuşlardır. 
Yeni gidilecek bölgelerde iş alacak firmalara devlet garantisi verilecek
t:ir. Buna karşılık bir miktar fon alınabilecektir. Münasebetlerimiz iyi 
dir. Ümitliyim, iyi çalışmaya devam ediniz. 

İşçilerimize ücretlerinin zamanında ve tam ödenmesi lazımdır. 
Ödemeyenlere yeni işleri için teminat mektubu verilmeyecektir. 

Bu arada, burada Türkiye aleyhine çalışan birtakım bozguncular 
olduğu anlaşılıyor. Bu sokaklarda hala Mahir Çayan glbilerin resimleri 
asılabiliyorsa, demek ki burada işçileri iğfal edenler var. Belki bunlar 
3-5 kişidirler. Almanya'daki hücrelerinden 'talimat almaktadırlar. Bun
ları tesbit ediniz ve sefarete lütfen açıkça bildiriniz, çekinmeyiniz. Bu 
gibileri hemen memlekte çekelim. 
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LİBYA DEVRİM LİDERLERİNDEN ABDÜLSELAM CALLUD 
TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPILAN 

KONUŞMA 

23 Mayıs 1984 

İki gün içinde yaptığımız uzun görüşmelerden sonra iki ülke ara
sındaki ilişkilerin gelişeceğine kuvvetle inanıyoruz. Son yıllarda Türkiye 
uzun yıllar ulaşamadığı, yaklaşamadığı İslam aleminde yerini almakta 
ve İslam aleminin sorunlarına karşı büyük ilgi göstermektedir. 

Bu ziyaret kısa ama, fevkalade verimli, İki ülke halkına ileride fev
kalade fayda sağlayacak ziyaret olmuştur. Bugün Libya liderinin belirt
tiği ve benim de katıldığım gibi Libya ile sanayi sahasında daha iyi bir 
işbirliği gündeme gelmektedir. Yıllar yıl elde ettiğimiz gelişmeleri, biz 
Türkiye olarak, dost Libya'ya vermekten sadece kıvanç duyarız . 

. . .. ı. 

" ' . . '· 
. .. 

: ' .. \, l,, 
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LİBYA DEVRİM LİDERLERİNDEN ABDÜLSELAM CALLUD 
ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPILAN KONUŞMA 

23 Mayıs 1984 

Adil bir barışın mevcut olmaması nedeniyle Ortadoğu belirsiz geliş
melerin tehdidi altında yaşamaktadır. 

Libya ve Türkiy~ yüzyıllar boyunca birbiri ile daima yakınlık için-
de bulunmuş iki ülkedir. · 

Karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri ile do
lu şanlı bir tarihi paylaşıyoruz. Böyle bir ortak geçmişin uluslarımızın 
daha da ilerlemesi için değerli bir zemin teşkil ettiğine inanıyorum. Kül
tür mirasımız ve manevi değerlerimiz, gücünü uluslarımızın yüzyıllar bo-· 
yu süren beraberliğinden almakta ve bu bağlar, bize yakın dostluk ve 
verimli işbirliği ilkelerine dayalı mevcut ilişkilerimizi daha da pekiştir
me .görevi vermektedir. Bu suretle Türk ve Libya halklarının arzularına 
d.a cev~p vermiş olacağız. 

Çatışma ve ge~ilimlerin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu 
anlaşmazlıklar uluslararası işbirliği fikrine ciddi biçimde meydan oku
maktadır. Ülkelerin barış içinde yaşama ve bütünleşme kavramları gi
derek zayıflamıştır. 

Bu şartlarda Türk ve Libya halkları arasındaki kardeşlik bağları 
nın korunup daha da ilerletilmesi yeni bir önem kazanmıştır. 

Geçmişte olduğu gibi bu ilişkilerin yararını diğer ülkelerde kanıt
lamaya devam etmemiz gerekmektedir. Ziyaretim bunu gerçekleştirmek, 
ilişkilerimizi daha da ilerletmemiz için uygun yolların saptanabilmesi fır
satını vermektedir. Esas ekonomik işbirliği alanında önemli bir deneyi
me ~: ahibiz. Bu işbirliğine daha fazla geçerlik kazandırılması, ülkelerimizi 
birleştiren bağların sağlamlaştırılması açısından da önem taşımaktadır~ 
öideu 

Türkiye ile Libya'nın bulunduğu bölgede sürüp giden gerilim ve 

çalkantılar maalesef çok daha vahim boyutlar kazanmıştır. Adil bir ha-· 
nşın mevcut olmaması nedeniyle Ortadoğu belirsiz gelişmelerin tehdidi 

altında ~aşamaktadır. 
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İsrail'in izlediği uzlaşmaz politikanın hüküm sürmekte olan karı
şıklığı daha da kötüleştirdiğine, bu bölgede kapsamlı bir barış sağlama
yı amaçlayan çabalan engellediğine inanıyoruz. İsrail hiçbir güçlükle 
karşılaşmaksızın işgali altındaki Arap topraklarındaki yerleşme politi
kasını açıkça sürdürmekte ve bu toprakların demokratik yapısını değiş
tirmektedir. Bu tür İsrail uygulamaları maalesef vazgeçilmez Filistin halk
larının iradesine de önemli bir engel oluşturmaktadır. Görüşümüz odur 
ki Ortadoğu'daki herhangi bir çözümün adil ve kalıcı olması için bu çö
-zümün temelinin Filistin halkının kendi vatanında bağımsız bir devlet 
kurma hakkı da dahH olmak üzere, vazgeçilmez haklarının tanınmasını 
hareket noktası olarak kabul etmesi gereklidir. 

Lübnan halkının uzun yıllar süren ızdıraplannı da sona erdirecek 
.olan ve devam eden uzlaşma süresinin başarısına katkıda bulunmak için, 
_yabancı güçlerin bu ülkeyi tahliye etmeleri gerektiğine inanıyoruz. 

İran ile Irak arasında yaklaşık dört yıl önce başlayan savaş bizim 
için derin bir endişe kaynağı teşkil etmektedir. Bu kardeş kavgasında 
kesin bir tarafsızlık izlemekteyiz ve iki komşumuz ve dostumuz arasında 
.devam etmekte olan savaşın mümkün olan en kısa zamanda barışçı bir 
.çözüme kavuşturulmasını içtenlikle temenni ediyoruz. 

Ortadoğu bölgesinin ve Arap İslam ülkelerinin barış ve istikrara 
ihtiyacı bulunmaktadır. Dünyanın bu bölgesinde, hüküm sürmekte olan 
.atmosfere ve olumsuz faktörlere rağmen önümüzde ümit vaad eden bir 
.gelecek olduğu inancındayım. Halklarımızın refah ve saadeti için çaba-
larımızı artırmak ve ülkelerimizin kalkınması için birqirimize yardım 
.etmek suretiyle aynı zamanda islam dünyasının ideallerine ve gücüne 
.de katkıda bulunabileceğimiz süphesizdir. 
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LİBYA DEVRİM LİDERLERİNDEN ABDÜLSELAM CALLUD'UN 
ONURUNA VERDİGİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMA 

23 Mayıs 1984 

Çatışma ve gerilimlerin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamakta
yız. Bu ihtilaflar uluslararası işbirliği fikrine ciddi biçimde meydan oku
makta ve dünyada ülkelerin sulh içinde ve bütünleşme kavramları gide 
rek zayıflamaktadır. Bu şartlarda Türk ve Libya halkları arasındaki kar
deşlik bağlarının muhafazası ve daha da ilerletilmesi yeni bir önem ka
kazanmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bu ilişkilerin yararlarını diğer ül
kelere kanıtlamaya devam etmemiz gerekmektedir. 

Türkiye ile Libya, ekonomik işbirliği alanında da önemli bir dene
yime sahiptir. Bu işbirliğine daha fazla muhteva kazandırmak, İki ülke
yi birleştiren bağları sağlamlaştıracaktır. 

Ortadoğu' da adil bir barışın mevcut olmaması yüzünden bölge be
lirsiz gelişmelerin tehdidi altında bulunmaktadır. 

İsrail'in izlediği, uzlaşmaz politika bölgedeki karışıklığı daha da 
kötüleştirmekte ve barış sağlamayı amaçlayan çabaları engellemektedir. 
Libya' da faaliyet gösteren Türk işadamlarına devlet olarak her türlü 
yardımı yapacağız. İş adamlarımız Libya'nın son zamanlardaki ekonomik 
durumu dolayısıyla ödemelerde bazı güçlüklerle karşılaşıyorlar. Önü
müzdeki dönemlerde bu aksaklıkların ortadan kalkacağına inanıyoruz. 
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TRABLUS'TA 'ZİYAFE SARAYI'NDA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

24 Mayıs 1984 

Soru : - Kadda~i ile görüştünüz mü? 

Cevap: - Sayın Albay Kaddafi ile birbuçuk saati aşan bir süre 
_görüştük. Türkiye'nin meselelerine yaklaşımları olumludur. 

Soru: - Kaddafi ile tekrar görüşecek misiniz? 
Cevap : - Zannetmiyorum. 
Soru : - Türkiye'nin Ortadoğu politikası ile ilgili olarak Kaddafi 

herhangi bir beyanda bulundu mu? 

Cevap: - Türkiye'nin Ortadoğu politikası çok sarihtir. Kendileri
ne söyledim. Ortadoğu politikamız son 4-5 sene içinde gelişmiştir, açık
tır. Bunu ne azaltmaya ne de egzajere etmeye gerek var. 

İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek gerekmektedir. Geçtiğimiz 
_yıllarda iki tarafın arasına bazı duvarlar örüldü. Bu duvarları aşmak la
zım. Türkiye, bundan zarar değil, yarar görür. Aı;ı.a politikamız budur 

Bu şekilde bir yaklaşımla Ortadoğu Bölgesi ile ilişkileri _geliştirmek 
'Türkiye'nin arzusu olduğu kadar, bölge ülkelerinin de arzusudur. 

Türkiye'yi bu bölge ülkeleri kendi aralarında ağırlığı olan bir ülke 
olarak görüyor veya görmek istiyorlar . 

. • 

Ortadoğu ile ilişkileri geliştirmek, batı ile ilişkilerimize bir alterna-
.tif yaratmak değildir. 

Esasen Türkiye'nin barışçı bir politika izlediği bir komşusu dışın
,da öbür komşuları ile kayda değer bir sorunu bulunmadığı malumları 
nızdır. Bununla da sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. 

Soru: - İran ile Irak arasındaki savaşla ilgili görüşleriniz? 

Cevap: - İki ülke uzun zamandan beri savaşıyorlar. Çok masraf 
·yapıldı ve çok can kaybı oldu. 

İki ülkeden ·herhangi birine yaklaşmak durumunda değiliz. Her
hangi bir ülkeye şöyle veya böyle eğilmek istemiyoruz. Aksi halde, ilerde 
.sorunun çözümüne yardımcı olma imkanınız azalabilir. 

İkisi de komşumuz, üzüntülü bir harp devam ediyor. Bundan en
dişe duyuyoruz. Türkiye ateşin ya.Kınındadır . 
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TtjRK İŞADAMLARI VE İHRAÇATÇILARININ KATILDIKLARI 
TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

24 Mayıs 1984 

Libya' daid üst kademe, Türkiye'ye yakındır. Bu · siyasi kademenin 
nlacağı kararlarda bürokrasi uygulanıyor. Bürokrasinin de her zaman 
üst kademeye uymadığını biliyoruz. İhracatı yflpacak olan sizlersiniz. 
Wz üst kademede engelled kaldırmay::ı çalışırız. Bundan sonrası sizin 
-işinizdir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 

Libya 27 milyar dolarlık bir tarım projesine büyük önem veriyor. 
Türk firmaları bu projede önemli roller oynayabilecekler, büyük işler 
alabileceklerdir . . 

İki ülkenin münasebetleri gelişirken, hesaplı işler üzerinde sağlam 
adımlar atılarak, bu ülkede başarılar sağlanabilir. Hayal kırıklığı yara
tacak bir · işbirliğini kimseye tavsiye etmem. 

Libya' daki istihkakların zamanında ödenmesi~den doğan güçlüğü 
biliyoruz. · 

Az da olsa, Türkiye kredi vermeye başlamıştır. İran ve Irak'a 300'er 
.milyon dolar verdik. Pakistan' a 50 milyon dolar teklif ettik. Buraya da 
verebiliriz. Türkiye kre(li arayan bir ülke idi, şimdi az da olsa kredi ve
ren bir ülke durumuna gelmiştir. 
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LİBYA'DAN DÖNÜŞTE YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA YAPILAN 

AÇIKLAMA 

25 Mayıs 1984 

Devrim liderlerinden Binbaşı Callud'un çağınlısı olarak yaptığım 
ziyaret Türkiye -Libya ekonomik ilişkilerinin eski dinamizminin yavaş
ladığı döneme rastladı, Görüşmeler son derece samimi ve yapıcı geçti. 

Türkiye -Libya ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 
Bugüne kadar yapılmış olan ortak çalışmalara yeni işbirliği sahalarının 
eklenebileceğini saptadık. 

Türk firmalarının artık sadece inşaat konularında değil, ileri tek
noloji gerektiren sahalarda da faaliyet göstermeleri ve bu konuda firma
larımıza olanak tanımaları üzerinde görüş birliğine vardık. 

Libya'ya yapılan ihracatta 1981 yılından bu yana devamlı düşme 
kaydedildi. Görüşmeler sırasında ticari ilişkilerin yeniden canlandırıl
ması, azalmış olan karşılıklı temasların artırılması konularında anlaş
maya varıldı. 

Türkiye'nin Libya'ya olan ihracatını, geçen yılki 180 milyon dolar· 
lık seviyeden önümüzdeki 12 aylık dönem sonunda 300 milyon dolara 
çıkarmayı hedef olarak benimsedik. Libya'mn satınalma kuruluşlarına 
bu konuda direktif verdik. 

Türkiye'nin Libya' da ço~ büyük bir müteahhitlik varlığı bulunmak
tadır. 

100' e yakın firmamızın üstlenmiş oldukları projelerin sayısı 500 
civarındadır. Dış müteahhitlik hizmetlerinin yansından fazlası Libya'da
dır. Alınan işlerin tutan sekiz milyar doların üzerine çıkmıştır. 

Bu nedenle görüşmelerin önemli bir bölümü işgücü ve müteahhit
lik hizmetlerine ayrıldı. 

Bizim gayemiz firmaların aldıkları işleri zamanında bitirebilmele
rini sağlamak, vatandaşlarımızın. ortaya çıkan sorunlarına çözüm bul
maktır. Bu anlayış içinde bilhassa birikmiş olan işçi sorunlarına hayli 
ferahlatıcı önlemler getirdik. 

İnşaat sektöründeki sorunlara, işçilerin ve firmaların sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla iki ülkenin üst düzey temsilcilerinden oluşan 
ortak bir teknik komite kuruldu. Komite iki ayda bir toplanarak sorun
ları sonuçlandırmaya çalışacak. 
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Libya'nın elindeki önemli sayıda tarım alet ve makinasının devam
lı olarak bakım ve onarımları gerekmektedir. Türk firmalannnı bu ko
nuda Libya'ya yardımcı olabileceklerini belirttik. Gerekirse bu alanda 
faaliyet göstermek üzere ortak bir şirket kurulabileceğini ifade ettik. 
Sanıyorum ki bu konu gelişmeye hayli müsaittir. 

Görüşmeler sırasında iki ülke arasında sanayi alanında da işbirli
ği yapılabileceğini saptadık. İlk aşamada gemilerin bakım ve onarımı 
için bir tersane, demir - çelik tesisleri ve bir mobilya fabrikasının Lib
ya' da kurulması için ortak çalışmaya girme kararı alındı. Ayrıca suni 
gübre üretimi ve petrokimya sahalarında işbirliği yapılması için girişim
lerde bulunuldu. 

Dost ve kardeş ülke Libya'yı ziyaretim sırasında iki ülke arasında
ki mevcut bağlan daha da pekiştirme olanağı elde ettik. Devrim Lideri 
Kaddafi'yle görüştüm. ve Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in iyi di
lek ve selamlarını ilettim. Albay Kaddafi, benden Sayın Cumhurbaşkanı
mıza teşekkürlerini, selam ve iyi dileklerini iletmemi istedi. 
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LİBYA DÖNÜŞÜNDE ESENBOGA HAVAALANINDA BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

25 Mayıs 1984 

Soru : - Siyasi partilere yardım konusunun Anavatan Partisi'nin 
tutumuna bağh olduğu söyleniyor. Tutumunuz ne ,olacak? 

Cevap: - Prensip itibariyle siyasi partilere yardım yapılmalıdır. 
Oranlar konusunda hassas olmamız lazımdır. Yani milletin vicdanını ra
hatsız etmemelidir. Anormal bir rakam katiyen olmamalıdır. Memleket
teki sıkıntıya partiler de iştirak etmelidir. Mühim olan sandalye değil,. 
toplam rakamdır. Yani ne vereceğiz? Esas olan o. Bilmiyorum, bunları 
konuşuyorlar. Benim şahsi fikrim, onlar da belirli bir şekilde parasına 
katılmalıdır bu işin, biz ayırım yapmamalıyız. 

Soru: - Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında hedeflenen büyüme 
oranı nedir? 

Cevap: - Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Proğramı Haziran ayının ortasında Meclis'e sunulacaktır. 

Soru : - Gübre fiyatlarındaki ayarlamayı ne ile izah ediyorsunuz? 

Cevap: - Memlekette eı::flasyonla mücadele önlenmedikçe bu fiyat 
ayarlamaları yapılır. Enflasyonla mücadelede mevcut tedbirler yürür
lüktedir. 

Soru : - Anavatan Partisi TBMM grubundaki bazı konularda tartış

ma yapıldığı ifade ediliyor. Konuyu öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Şimdi herkesin fikri muhteremdir. illa bu fikir kötüdür ,. 
bu fikir iyidir diye birşey söyleyemeyiz. Onun için fikirleri biz hep muh
terem addediyoruz. Mühim olan kanunların sınırlorını aşmadan, kanun-· 
ların yasak ettiği fiileri yapmadan ve kavgaya da dönüşmeden rahatça fi
kirler münakaşa edilir ve edilmesinde de büyük yarar vardır. Türkiye " 
geri bir memleket değil ileri bir memlekettir. Basınıyla, üniversitesiyle, 
münevver aydınlarıyla, halkıyla ileri bir memlekettir. Herşey tartışılır . 

Bunda çekinecek birşey yok. 
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ODALAR BİRLİGİ GENEL KURULUNA GÖNDERİLEN MESAJ 

26 Mayıs 1984 

Bugün ülkemiz kredi verebilen, geçmişe göre daha iyi şartlarda kre
di bulabilen, ihracatı sağlıklı ıbir biçimde yükselen ve geleceği ümit vade~ 
den bir ülke durumundadır. Ancak, güçlükler henüz bitmemiş, zorluklar 
tamamen ortadan kalkmamıştır. Aşılması gereken önemli engellerimiz 
vardır. Karşı karşıya bulunduğumuz bu engelleri aşacağımıza -inancım 
tamdır. Birlik ve bera:be:rliğimizi sürdürdüğümüz sürece aydınlık bir gele~ 
ceğin bizi beklediğini söyleyebilirim. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mü
caıdele, bir numaralı meselemizdir. Döviz ihtiyacımızı sağlıklı bir temele 
oturtmak için ihracat gayretlerimiz devam edecektir. 

Tarımda bu yıl olumlu gelişmeler beklenmekte. İnşaat sektöründe 
alınan canlandırma tedbirleri de sonuçlarını vermeye başlamış bulunmak-
tadır. · 

Türkiye, sağlıklı hedeflere emin ve kararlı adıml(;\.rla yürüyen bir ül
kedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de müteşebbislerimizin 
ekonomik meselelerimize milli bir hassasiyetle yaklaştıklarını biliyorum. 
Uluslararası itibarımız sürekli bir yükselme göstermekte, dış kredi ile 
desteklenmektedir. 

Türkiye, bölgenin en istikrarlı ve güvenilir ülkesi haline gelmiştir. 
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~YSERİ'DE TAKSAN ENTEGRE TESİSLERİNİN AÇILIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

26 Mayıs 1984 

Her ülkenin sanayi gelişmesinde belli kademelerıden geçilir. ilk ge
çilen kademe, belli ihtiyaçlar için bir nevi tüketim malı üreten sanayi!~ 
rin kurulmasıdır. Bizde de Cumhuriyetin ilk yıllarında şeker fabrikaları~ 
çimento fabrikaları, hatta yiyecek ve gıda ile ilgili fabrikalar kurulmuş
tur. Bunu daha sonra ara malı üreten fabrikalar takip etmiştir. Demir ve 
Çelik tesisleri, alüminyum tesisleri, petro kimya tesisleri bunların arasın
dadır. Sanayinin gelişmesinde son kademe, bazılarının ta!biriyle «Fabri
ka yapan fabrikalar» veya «Makina yapan fabrikalar» kurulmasıdır. TAK
SAN bunlardan !biridir. 

TAKSAN'da diğer fabrikalar için gerekli tezgahlar yapılacaktır. Bu 
en zor işlerden biridir. Burada çalışan mühendislerimizin, işçilerimizin ve 
onun yanında iıdarecilerimizin bu konuda önemli rolleri olacaktır. Bura
da yapılan üretm, bir çimento üretimi gibi müşterisi hazır üretim değil
dir. Bu müşteriyi arayıp bulmak, ona finansman temin etmek, bu fabri
kanın malının satılması için elzem görülmektedir. Bu fabrikada sadece 
bugüne kadar düşünülmüş olan takım tezgahları değil, Türkiye'nin . iler
leyip gelişmesi için bir takım yeni imalat kolları da çıktığı zama_n, onların 
da imal edilebilmesi lazımdır. Yani idarenin bu söylediğim şartlar altında 
fevkalade kıvrak, diğer fabrikalara benzemeyen tarzda idare edilmesi la
zım. 

Düşündüğümüz bazı tertipleri, özellikle KİT'lerde almakta olduğu
muz bazı yenilikleri bu gruba da tatbik ederek, bu grubun daha randıman
lı çalışmasını temin edecek ve ürettiği mallan da satacak bir takım ted
birleri almamız lazım. Türkiyemizin gelişmesinde yatırım malları sana
yii oldukça önemli rol oynayacaktır. Muhtelif planların hazırlamşındar 
plancılar ara mallarından sonra yatırım mallan üretimini planlarına mon
te etmişlerdir. Ama bu mesele geçirdiğimiz son beş altı yılda daha süratli 
bir gelişme gösteni:ıiştir. İnanıyorum ki, bugün memleketimizde bir çok 
fabrikanın önemli parçaları rahatlıkla yapılabilir hale gelmiştir. TA'.KSAN'ı 
önemli bir tesis olarak görüyoruz ve bu tesisi idare edenlere, bu tesisi iyi 
idare etmelerini, burada iyi çalışmalarını, memleketin milyarlarının yat
tığı bu tesisin yine memlekete büyük istifade sağlaması için gece gündüz 
çalışmalarını tasviye ediyorum. Bu şekilde çalışırsak, bu tesisler kendile
rine yatırılan paraları boşa götürmezler, toprak altında bırakmazlar, yeni 
yeni iş sahalarının açılmasını ve insanlarımıza iş bulunmasını sağlar. 
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AL- SHARK GAZETESİNE VERİLEN ÖZEL DEMEÇ 

27 Mayıs 1984 

Türkiye rakamlar itibariyle çok ilginç ibir ülkedir. Yüı;ölçümü 780 
bin kilometre kare civarında olan Türkiye, tarım arazisi bakımından Av
rupa'nın ve Ortadoğu'nun en zengin ülkesidir. 260 bin kilometre kafe ta
rım arazisi olan Türkiye bu bakımdan Fransa ve Almanya'nın toplamın
dan daha fazla tarım arazisine sahiptir. Ayrıca 11 Avrupa ülkesinin - ki 
bunlar Yunanistan, İtalya, İsviçre, Avustuıya, Belçika, Hollanda, İngiltere, 
Danimarka Lüksembu:rg, Portekiz ve İspanya'dır. Toplam tarım arazisi 
ancak Türkiye'ninkine eşittir. 

Türkiye'nin gayri safi milli geliri 50 milyar doların üzerindedir. Gay
ri resmi rakamlara göre bu gelirin 60 milyar dolar civarında olduğu tah
min edilme~tedir, bu bakımdan Türkiye Orta Doğu'da ekonomisi en güçlü 
ülkelerden biridir. 

Türkiye,. dünyada kendi kendine yeterli gıda üreticilerinden 7 tane
sinden biridir. Halkının % 99'zu müslümandır. Türkiye Avrupa'nın tek 
müslüman ülkes~dir, batı'nın OECD, IMF, Dünya Bankası, NATO, Avrupa 
Parlamentosu ve Ortak Pazar'a üyedir. NATO ittifakı içinde Amerika' dan 
sonra en büyük ordusu oian ülke, 500 bin askeriyle Türkiye'dir. nüfusu 
50 milyona yaklaşmıştır. 

_ 1923 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından itibaren, Tür
kiye büyük bir hızla ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti prensip itiba
riyle parlamenter rejime ve hür teşebbüse dayanan bir demokrasidir. Tür
kiye 1923'den beri dış politikada devamlı olarak aynı prensibi, aynı felse
feyi takip etmiştir, bu prensip, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Kemal 
Atatürk'ün dediği gibi «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» tur. 

Türkiye'nin en büyük arzusu, bölgedeki barışın devamlı ve sağlam 
bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye'nin tüm arzusu komşularını birbirle-
riyle iyi ilişkiler içinde görmektir. Bölgede barışın sağlanması için elinden 
ge]en her türlü gayreti göstermeye ve yardımı yapmaya hazırdır. 

Türkiye 1980' den beri ekonomik yapısını da köklü bir değişikliğe 
doğru yönlendirmektedir. 1980 öncesi kapalı bir ekonomi olan Türk eko
nomisi, 1980 den sonra yavaş yavaş dışa açılma gayreti içindedir. Bu gay
retin sonucu Türk sanayisi diğer ülke ekonomileriyle daha kolay rekabet 
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edebilir hale gelmiştir. Bu yapısal değişiklik halen sürmektedir. Önümüz
deki 10 yıl içinde Türkiye ekonomisi dışa açık, diğer ülkelerin ekonomi
leri gibi dünya pazarlarında daha kolay rekabet edebilir hale gelecektir. 

Uygulanan ekonomik programın sonuçları son 4 yıl içinde çok ümit 
verici olmuştur. Bunların başında Türkiye'nin döviz gelirlerinin arttırıl
ması gelmektedir. Türkiye'nin 1980 öncesi 2 milyar dolar civarında olan 
ihracatı, 1982 yılı sonunda, 5,7 milyar dolara çıkarılmıştır. Aynı şekilde 
1,5 milyar dolar civarında .olan işçi dövizleri 2 milyar doların üzerine çı
karılmış, 2,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Görünmeyen kalem gelirleriyl~ 
tabir edilen _ turizm, nakliye ve diğer hizmet sektöründen elde edilen ge
lirler ise 1980 başında yılda 200'le 250 milyon dolar civarında iken, 1983 
yılında 1 milyar doların üzerine 1çıkmıştır. Yine 1984 yılının başında ilk 
üÇ aylık sonuçlara göre Türkiye'iıin ihracatı bir yıl öncesine göre % 30'un 
üzerinde bir artış göstermiştir. Buna rağmen ithalat % 7'lik bir gerileme 
göstermiştir. 

Türkiye'nin ihracatının % 60'dap. fazlasını sanayi mamülleri oluş
turmaktadır. 

Yapılan işlerin başında, kambiyo rejimini liberalleştirmek gelmek
tedir. Eskiden çok kısıtlayıcı olan kambiyo rejimi bir kararla çok liben:ı! 
hale getirilmiş, yurt dışına döviz çıkarmak, yurt dışından döviz getirmek
le ilgili kayıtlar büyük ölçüde kaldırılmış ve hafifletilmiştir. Yurt içine 
sokulan hiç bir dövizin kaynağı sorulmamaktadır. Yurt dışına her Çıkışta 
da 3 bin dolara kadar olan bic miktarın müsaadesi olarak çıkarılması 
mümkündür. Ayrıca Türk veyahutta yabancı vatandaşların Türk ibankala
rında döviz hesabı açmaları tamamen setıbesttir, bu hesaplara verilen faiz
ler de serıbest olarak tayin edilmektedir. Bugün Türk bankalarında yarım 
milyon dolara yakın döviz hesabı, dolar, İsviçre Frangı, Alman Markı gibi 
paralar üzerinden döviz hesabı açılmıştır ve bu miktar hızla artmaktadır~ 
Bunlara verilen faizler de, Avrupa'daki banka faizlerinin nisbeten daha 
üzerinde olduklarından yurt dışındaki vatandaşlarımız da tasarrufla:rım 
bulundukları ülkelerin bankalarından çekip, Türkiye'ye getirmeyi terc1h 
etmeye başlamışlar.dır. 

Buna ek olarak, 50 bin dolarlık bir sermayesi olan bir yabancı . da 
Türkiye'ye gelerek iş açma imkanına sahiptir. Kambiyo rejiminin sağla
dığı imkanlar dolayısıyla artık 50 bin dolarlık asgari sermayeyi tescil et
tiren ıbir yabancı, Türkiye'ye yerleşerek burada bir iş yeri açma imkanına 
kavuşmuştur. Bunu da da sağladığımız libarasyonun genişliği açısından 
bilhassa zikretmek istiyoruz. 

Buna ek olarak, 50 bin dolarlık bir sermayesi olan bir yabancı da 
Türkiye'ye gelerek iş açma imkanına sahiptir. Kambiyo rejiminin sağla
dığı imkanlar dolayısıyla artık 50 bin dolarlık asgari sermayeyi tescil et-
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tiren bir yabancı Türkiye'ye yerleşerek burada bir iş yeri açma imkanına 
kavuşmuştur. Bunu da sağladığımız liberasyonun inişliği açısından bil
hassa zikretmek istiyoruz. 

Türkiye şimdiye kadar tabiri caizse uyuyan bir devdi, ekonomisini 
tamamen dışa kapatmış kendi kendine gelişmeye çalışan bir ülke duru
mundaydı. 1980'nin başından beri bu uyuyan devi uyandırmaya çalışıyo
ruz 

Tabii kaynaklar yönünden Orta Doğu'nun en zengin ülkesi olan, ik
lim yönünden bazı sahalarında yılda 2 -3 mahsül bile almaya müsait bir 
iklimi bulunan, insan gücü bakımından 50 milyonluk bir potansiyeli olan 
Türkiye, önümüzdeki yıllarda hem iktisadi yönden, hem <le siyasi yönden 
gelişerek Ortadoğu'nun bir barış bölgesi haline gelmesi için elinden ge.:. 
len her türlü gayreti gösterecektir. 

Ortadoğu'nun bir barış bölgesi haline gelmesi de Türkiye'rıin men
faatinedir. Bölgede artan iktisadi ilişkiler hem bölge ülkelerinin menfaa
tine, hem de Türkiye'nin menfaatine olacaktır. · 
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BAGDAT'A GİDERKEN ESENBOGA HAVAALANINDA BASIN 
MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA VE SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

27/5/1984 

İslam ülkelerine başlattığım bir dizi seyahatın son merhalesini dost 
ve kardeş ülke Irak'a yaptım. Irak ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ol
dukça ileri bir düzeydedir. Görüşmelerde İran - Irak savaşı konusunda 
bazı temaslarda bulunacağım. Türkiye'nin bu konudaki düşüncesi kesin
dir. Biran evvel bu savaşın sona ermesi konusunda elinden gelen gayreti 
göstermeye niyetlidir. 

Ticari ilişkilerimiz de gelişmektedir. Bunu daha da ileri bir düzeye 
getirmek için işadamları ile birlikte yeni imkanları arayacağız. 

Soru : - Körfez' deki durumla ilgili olarak Irak'tan Türk gemileri 
için bir garanti isteyecek misiniz? 

Cevap : - Bunu konuşacağız, onların durumu nedir bilmiyorum. 
Soru : - HayaH iliracaat konusundaki görüşünüz nedir? 
Cevap : - Hadise lüzumundan fazla abartıldı. Mesele bir inceleme 

konusudur. Firmaların teşhir edilmesi dqğru değildir. Hayali ihracaat 
konusunun hacmi 15 - 20 milyon doları geçmemektedfr. 

Türkiye'nin dört aylık ihracaatı iki milyar 460 milyon dolardır. Son 
ayın ihracaatı ise 605 milyon dolar olmuştur. Ti,irkiye'nin tüm ihracaatı 
hayali imiş gi1bi gösterilmek istenmektedir. Bunların hepsi yanlıştır. 

Bu konuda memleket menfaatinin ön plana alınmasında büyük fay
da mütalaa ederim. TÜ.rkiyede vaktiyle kur meselesi doğru olmadığı için, 
-\hracatçı ihracaatını düşük gösterirdi. 

Ne var ki, 1980 senesinde doğru kur politikası tatbik edilmeye baş
landı, bu iş ortadan kalktı. Bu sefer fazla vergi iadesinden dolayı hayali 
mobilya ihracatı gibi şeyler ortaya çıktı. Mesele yeni değildir. Daıha ev
velki yıllarda da v~rdı. Zannediyorum geçtiğimiz yıllarda da bu gibi ko
nular olmuştur. Biz iktidara gelir gelmez vergi iadelerinin seviyeleriı1i 
ilan ettik Dedik ki, 1 Nisan'dan itibaren yüzde 80'e inecek, 1 Eylül'den 
itibaren yüzde SS'c inecek, doğru tedıbirler bunlardır. İhracaat kredi faiz
leri de yukarı çıkarılmıştır, bir daha bunlara tamah edilmesin diye. Çö
züm yolu bulunmuştur. Bunlar geçici dönemde olan ·hadiselerdir. Bu ha 
<liseler varsa tetkik edilir. Bu gibi firmalar varsa kanunlardaki ve nizam
lardaki cezaları verilir. Ama teşhir etmek, daha ortada kesin rakamlar 
yokken doğru değildir. Bu memlekete fayda değil, zarar getirir. 
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BAGDAT'A GİDERKEN UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

27 Mayıs 1984 

Soru : - Irak-İran savaşı konusundaki düşünceniz? 
Cevap : - Biz bütün olarak bu bölıgede daha iyi münasebetlerin, da

ha iyi işbirliğinin ve ticari ilişkilerde artışın herkese fayda sağlayacağına 
inanıyoruz. Bölge derken İran - Irak, Pakistan, Suriye, Körfez ülkeleri,. 
Suudi Arabistan ve Ürdün'ü kastediyorum. 

Türkiye bu bölgede işbirliğine en müsait .durumda olan ülkelerden 
biridir. Bµ ülkeler birbirlerini tamamlayıp bütünleyebilirler. Mesela bu 
bölgenin bazı ülkelerinde eksikliği olan gıda maddelerini Türkiye karşı
layabilir. Buna karşılık Türkiye'nin enerji sıkıntısını bölıgenin ıbazı ülke
leri giderebilir. Ben Irak'a 1960'lı yıllarda ilk defa boru hattı için gittim~ 
Olmaz deniyordu, bu gerçekleştirildi, yani bir zamanlar saıvaşmış olduk
ları halde. Şimdi sınır yok gibi, işbirliği yapabilen Fransa ile Almanya 
arasındaki münasebetlere benzer ilişkiler, bu bölgenin tarih boyunca dost 
kalmış ülkeleri arasında, milletleri arasında kurulabilir. Bu ülkeleri bir
birleri için çıkmaz sokak durumundan çıkartmak durumundayız. İran -
Irak savaşının biran önce bitmesini temenni ediyorum. Ama önümüzdeki 
lO yıl içinde yeniden başlamaması şartı ile !bitmesi önemlidir. Yeniden 
başladığı zaman şartlar değişeceği için daha kötü şeyler ola!bilir. Yeniden 
başlamayacak şartlan hazırlayarak savaşı tamamla.mak, bitirmek lazım
dır. 

Soru : - ,Bazı ülkeler Türkiye'ye yanlı ve belli bir tutum için tel
kinde bulunuyorlar. Bu kabul edilirse belli hareket tarzlarını izleyecek
leri vaadinde olduklarını ifade ediyorlar. Bu konuda ne .dersiniz? 

Cevap: - Tabii söylenmekle kalıyor. Türkiye böyle şeyleri kabul et
mez. Türkiye köklü bir devlettir. Ticari konularla, siyasi konuları birbiri
ne karıştırmamak gerekir. Türkiye böyle bir politika izler. 

Soru : ,- Hayali ihracat konusunda bilgi verir inisiniz? 
Cevap : - İşin kendisi açıklanınca 'hayali ihracat da zaten durur. 

O yüzden firma isimlerinin verilmesine üzüldüm. Biz, devlet olarak ko
nuyu elbette araştıracağız. Şunu söyleyeyim olayın ispatı kolay değildir. 
Türkiye, katma değer vergisine geçince eski bir konu olan bu hayali iıh
racatta tamamen ortadan kalkacaktır. İktidara geldiğimiz günden itiba
ren aldığımız önlemler hc:ı.yali ihracatı tamamen önleyecek niteliktedir. 
Bu arada gerçekleşmiş olsa bile bu,_ 20- 25 milyon doları geçmeyecek-
tir. 

1984'ün dört ayın.da 2 milyar 4 yüz milyon dolan bulan ih
racatımız, aynı dönemdeki 3 milyar dolarlık ithalat giderlerinin % 82'sini 
karşılar duruma gelmiştir. 
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BAGDAT'TA A.A.'NIN SORUSUNA VERİLEN CEVAP 

27 Mayıs 1984 

Soru : - Türkiye'nin İran-Irak savaşını sona erdirmek için a·rabu
luculuk yapmas~ sözkonusu mu? 

Cevap : - Türkiye bu konuda netice almak bakımından en müsait 
memlekettir. Fakat şartlar Türkiye için de henüz tam müsait hale gelmiş 
değildir. İnşallah yakında müsait hale gelir. 
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ANKARA'DA BASIN MENSUPLARINA VERİLEN İFTAR 

YEMEGİNDE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

27 Mayıs 1984 

Soru : - Enflasyon hızı konusundaki düşünceleriniz? 

Cevap: - Programımız beş senelik bir programdır. Önümüzde dört 
ıbuçuk senemiz var. İlk hedefimiz enflasyondur. 1981'de enflasyon hızı 
yüzde 80 - 90 -70- 113 derken, Şubat' tan Mart ayına geçer geçmez, birden
bire yüzde 35'e indi. Dünyada anormal bir durum olmazsa, aynı şekilde 
seneye Nisan ayını geçer geçmez, enflasyon hızının hep beraber düştüğü
nü çok dddi bir şekilde göreceğiz. Belki ikinci yan bunu açık bir şekilde 
gösterecek. Biz birçok meseleyi çözmek, düzeltmek ve ileriye doğru gö
türmek için geldik. 

Türkiye bugünkü şartlarla 1980'den farklı bir konumdadır. Dış iti
barımız bu sefer çok yukarıda. Bizim 1981'de en büyük sıkıntımız dış iti
l;>arın olması idi, ama şimdi büyük çapta dış itibar var. İstediğiniz ka
dar kredi alabilirsiniz, tabii hesapla almak medburiyeti var. Ben mesele
nin rahatça halledilebileceği kanaatindeyjm, endişem yok yani. 

Soru : - Bu yıl üretim artışınız ne düzeydedir? 

Cevap : - Aldığımız bilgiler, üretim artışının iyi olduğunu, yani 
ınilli gelir artışıyla ilgili olarak konulmuş hedefi tutabileceğimiz hakkında 
bazı ön fikirler veriyor. Bir müddet sonra neticesini göreceğiz. Türkiye' de 
fiyat artışlarının en başta gelen sebebi, tipik olarak para arzıdır. Maale
sef Türkiye bunu acı bir şekilde de tecrübe etmiştir, yani 1983 senesi bu
nun hakiki ölçülerini vermiştir. O para ·fazlalığım biz bugün daha çekemi
yonız, çekmemiz de hemen hemen imkansız. 

Eğer bizim aldığımız tedbirler alınmasaydı, sizle bahse girerim, Tür
kiye olarak, belki yıl ortasına varmaz, döv.iz bakımından «dama» derdik. 
Yani ihracat, ithalat, döviz dengeleri bakımından «dama» diyebilirdik. 
Rakam bunu gösteriyor. Geçen sene ihracat artacağı yerde azaldı. İthalat 
buna mukabil arttı. Aradaki döviz deng~sizliği daha büyüdü. Kredi itiba
rımız da bununla ölçülüyor, dünyada ne alıyorsunuz, ne ödeyeceksiniz? 

Şimdi, bu sene bu rakam daha iyiye gidiyor. Beş aylık rakamlara 
göre, geçen senenin 425 milyon dolarına mukabil, 540 milyon dolar ihra
catta yüzde 33 ciıvannda artış var. Bu gösteriyor ki, eğer bu tempo gider
se, biz yedi milyar dolar rakamını geçeriz. 
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Şimdi bu memlekette 10 milyar dolarlık ithalat yapılabildiğine göre 
neyin daha az olduğunu söyley~bilirsiniz. 

Geçim durumunun şimdi muhakkak daha iyi olması lazım. Yal
nız şu var; talepler çok değişiktir. Ben 1965'de araba alabildim, okuldan 
mezun olduktan tam 15 sene sonra. Buzdolabını okuldan mezun olduktan 
sekiz sene sonra alabildim. Bugün, evlenenlerin büyük ekseriyeti, buzdo
labı, çamaşır makinasını kendisi alıyor, ya da ailesi alıyor. Arabası olan 
genç arkadaşlarımız da var aramızda. 

Bir konuşmamda da söyledim; İş adamı sıkıntıda, bağırıyor. Köylü 
taban fiyatından memnun değil. İşçi ücretten memnun değil. Memur da 
maaşından memnun ıdeğil. Esnaf «Satışım azaldı» diyor» Demek ki herke
sin üzerine yükü eşit bölmüşüz» dedim. 

Katlanmadıktan sonra bu meseleler aşılmaz ki. Şimdi meselenin ge
risinde yatan tabii enflasyonun kendisi. Enflasyonun da, kararlı politi
kalar devamlı uygulandığı takdirde aşağı çekilebildiğini gösteriyor tecrü
beler. 1983'ıden kastım budur. Bir yerde ipin ucunu kaçmrsanız, tekrar 
yeni baştan ·başlamak meoburiyetinde kaldığımız noktalar o'lur. 

İktidarda taviz vermeden kalmayı planladık ve bu şekilde bu işi gö
türmeye karar verdik. Herkes kendine göre bir süre belirler ve bekler. 
Biz daha fazla da bekleriz. 

Soru : - Yerel seçimlerde baskıiar · olduğu yolundaki iddialar var. 
Bu konuda ne dersiniz? 

Cevap : ,- Çok iyi bilirsiniz ki, böyle bir şey olursa iş tersine döner. 
Yani bizim milletimiz tehditten katiyen hoşlanmaz. Tehdit edeni de oy 
sandığında perişan eder, onu bizim milletimiz çok iyi bilir. Bizim böyle 
bir yola hiç ihtiyacımiz da yok. Söylediğimiz istismar edildi. Mahalli ida
relerle, merkezi idarenin uyum içinde çalışmasının vatandaşa daha iyi 
hizmet getireceğini söyledik. Bunu her zaman söyleriz. Bunun başka bir 
şekilde söylenmesinin bize ters bir netice getireceğini, bizim arkadaşları
mız çok iyi bir şekilde bilirler. 

Soru : - İdari reform yaptınız. Bazı bürokratların durumu ne ola
cak? 

Cevap : - Kanun çok sarih. Hiç kimsenin maaşına, aldığı ücrete .do
kunulmuyor. Kadrosu şahsa bağlı olarak veriliyor. Düzenleme yapıldık
tan sonra kendisine münasip bir yer gösterilecektir; Yapılan iş aslında 
daha evvel yapıldı. Yani biz iktidara geldiğmizde yapıldı. Şu anda yapı
lan en büyük operasyon iki bakanlıktadır. Biri, Tarım Orman ve Köyişleri, 
diğeri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' dır. Bu gibi meseleler bir takım sar
sıntılar getirecektir ama, bunlara razı olmazsan, bunları kabul etmezsen, 
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iş yapmanın, yani yenilik yapmanın imkanı da yoktur, kalbul edeceğiz. Bu 
bir yenileşme hareketidir. Bürokrasinin bugün bundan herhangi bir endi
şeye kapılmasına lüzum yoktur. Dertleri, meseleleri biliyoruz. 

Biz memurla uğraşmayız, bunu her zaman söyledim. Ama şunu ilave 
edeyim : İş yapmak istiyoruz, hızlı çalışmak istiyoruz. Bizimle ayak uy
duramayacak varsa, ona rica ederiz, «devam etme» deriz. Ya da «seni 
başka bir yere koyalım» deriz. 

Soru : - Anavatan Partisi nasıl bir parti? 

Cevap : - Bizim partimiz nasıl bir parti? Niye bu parti kuruldu? 
Ben bunu birçok kereler izah ettim. Biz, memlekette yeni bir siyasi düze• 
ne ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Çünkü eski siyasi düzen, ne şekilde olur
sa olsun, kim ne derse desin, bir bölünmenin ve cepheleşmenin getirdiği 
kavgayı ıda ihtiva ediyordu. Aslında memleketin birleşmeye ihtiyacı vardı. 
onun üzerine çıktık, «biz yeni partiyiz» dedik. Halkın en büyük özlemi 
olarak şunu sezdim: bir değişiklik, bir yenilik istiyor. 12 Eylül'ün belki 
en fazla tutulmuş olan tarafı budur. Yepyeni bir parti, açıkça ilan edecek 
«hiçbir partinin devamı ıdeğiliz» diye ve fiilen bu ispat edilecek. Çünkü 
devamı olan partiler ya da o mahiyette olan partiler kurulmuş. Onların 
bizi çok tutmadığı da çok aşikar gözüküyor. 

· Biz iki seçimi kazanacağız, bir senenin içinde, bu duruma geleceğiz. 
Bu biraz, eğer roman yazılmış olsaydı, hayal olurdu, ama hakikat oldu. 
Sebebi var herhalde. Sebebi de meseleleri iyi' tahlil etmişizdir. Bir de bu 
birleşme ihtiyac{önemliydi. Kanaatim budur. Aslında farklı yerlerden gel
miş insanlar var. Bunun böyle olmasından ben çok memnunum. Çünkü, 
hepsi bir torna gibi aynı manada düşünen insanlar olsa, orada fikir geliş
miyor. Ondan sonra,. onlar arasında daha başka ayrılıklar çıkıyor, fikir ba
kımından değil de, şahsiyetler bakımından. Sen -ben kavgası haline dö
nüyor. Tabii kolay değil, zorluklarımız var. Dikkat ederseniz en büyük 
reyi büyük şehirlerden aldık. Bir tarife göre, sosyal demokrat bir partinin 
alabileceği oylan biz aldık, batının tarif ettiği manada. 

Soru : - Meseleleri hep matematik yönden aldığınız, huna karşılık 
insan uns~runa önem vermediğiniz yolundaki eleştirilere ne dersiniz? 

Cevap: - Doğru olsaydı, bu kadar rey almazdık. Biz insanlara yak
laşmasını biliyoruz, herhalde bunu kabul etmek lazım. Bu tenkitler genel
likle soldan geliyor. Bunun nedeni, biz onların elinden birçok sloganı al
dık. Mesela toplu konut gibi. Bu nedenle onlar, bunu bir türlü kaıbul ede
miyorlar ve eleştiriyorlar. 

Konut meselesini 1981'de ortaya ben attım. İktidara gelir gelmez ilk 
yaptığımız işlerden biri konut meselesini düzenlemek oldu. Bundan ba-
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şanya ulaştık ve meseleyi de çözümledik. 1981'de getirdiğimiz formül bü
rokrasiye takıldı ve çalışmayan bir kanun halinde çıktı. Bugün tatbikata 
konulan sistem eskisinden çok daha iyidir. 2 - 3 senede 20 milyar lira ve
rilememiş. Biz bugün her ay 10 milyar verebilecek durumdayız. 

Soru : - Dünya'da yağ fiyatlarındaki artışlar kısa sürede % lOO'e 
ulaştı. Bu Türkiye'ye nasıl yansır? 

Cevap: - Dünyada 15 gün içinde yağ fiyatları 600 dolardan 1200 
dolara çıktı. Bu tabiatıyla Türkiye'ye de yansıdı. 

Artık Türkiye ile dünya arasında bir fark yok. Yağ fiyatlarını o kar
gaşa içinde arttıranlar şimdi geriye çektiler ve yağ satamaz haldedirler. 
Bugün geldiler Ticaret Bakanı ile görüşüyorlar. Mayıs ayında her biri 
üçer bin ton satmış, Haziran' da 500 ton değil sattıkları. Neden? Aşırı git
tiler. 100 lira aşağıya geldiler, daha da gelecekler. Başka çaresi de yok. 
Çünkü serbest piyasada mekanizma bu şekilde çalışıyor, biraz buna da ·· 
hazır olmamız lazım, alışık olmamız lazım. 

. ., 
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IRAK BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI'NIN VERDİGİ 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPILAN KONUŞMA 

27 Mayıs 1984 

Bugün bir vesile ile Bağdat sokaklarında gezerken, bu yakın ilişkiyi 
bir defa daha müşahade ettim. Bildiğiniz giıhi bugün dünyanın en sıcak 
bölgesindeyiz. İran'la dört yıldır süren ve bizi üzen harp, bir yandan Lüb
nan'daki durum, Filistin'deki durum, bir yandan da İsrail'in tutumu bu 
duruma bakarak ümitsizliğe kapılmak belki ilk anda mümkündür. Ama 
hepimizin bu durumdan ders alması, gelecek için, bu bölgenin sulh ve 
sükun bölgesi olması için çok çalışmamız gerektiğini bilmesi lazımdır. 
Çünkü unutmamalıdır ki, dışarıdan bu şartlar altında bu bölgeye müda
haleler olacaktır. Bu müdahaleleri ancak birlik ve beraberlik içinde bu
lunarak bölge milletleri, bölge halkları önleyebilir. 

Türkiye'nin Ortadoğu' daki komşularıyla ve bütünüyle bölgedeki mil
letlerle yakın yıllarda ilişkileri artmış, İslam ülkeleri ile ilişkilerimiz ge
lişmiş, İslam Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evreni Eko
nomik Komite Başkanlığına seçilmiştir. İlişkilerimizi daha da iyileştirmek 
için · Türkiye daha büyük gayretler gösterecektir. Irak dört yıldır çok cid-
di br savaşı sürdürmekte, buna rağmen büyük gelşmeler kaydetmekte
dir. En büyük arzumuz bu savaşın en kısa zamanda sona ermesidir. Tür
kiye bu iş için şartlarının müsaade ettiği oranda elinden gelen gayreti gös
terecektir. Ancak, gösterilecek gayretlerden kısa zamanda sonuç alınama
yacağı ihtimalini de gözönünde tutmaktayız. 
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İMAM-1 AZAM'IN TÜRBESİNDEKİ HATIRA DEFTERİNE 
YAZILAN YAZI 

28 Mayıs 1984 

Mezhebimizin kurucusu, büyük alim ve insan İmam-ı Azqm Hazret
Jer'nin camii ve makamını bugün ziyaret ettim. Buraya ikinci gelişim. 
Onbeş sene evvel de gelmiştim. Burayı her zaman olduğu gibi insana hu
zur veren bir yer olarak buldum. Hizmet edenlerden Allah razı olsun. 
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IRAK ZİYARETİNDEN SONRA ESENBOGA HAVAALANINDA 

BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

30 Mayıs 1984 

Irak' a yapmış olduğum seyahatten yurda dönmüş bulunuyorum. Bu 
seyahatte Irak Cumhurbaşkanı Sayın Saddam Hüseyin ve bizi davet eden 
Başba·kan Birinci Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'la ve ilgili bakanlarla 
çeşitli vesilelerle bir araya gelerek Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik 
konuları, ticari konuları ve aynı zamanda bölgeyle ilgili olarak siyasi me
selderi gözden geçirme imkanına sahip olduk. 

Seyahatimiz, kanaatimce bütünüyle çok faydalı ve Türkiye 'nin ikti
sadi, ticari ilişkileri bakımından. geliştirici bir istikamette cereyan etmiş
tir. Irak'la kısa vadede ticari ilişkilerimzn bu sene geçen seneye nspetle 
çok daha yukarı çıkacağını tahmin etmekteyiz. 

Meseleyi sadece kısa vaıdeli olarak görmedik. Orta ve uzun vadeli 
meseleler üzerinde de fikir teatisinde ve işbirliği imkanları üzerinde de 
çalışmalar yaptık. Kanaatimiz odur ki, özellikle bu trajik harbin bit
mesini müteakip, Irak'ın Türkiye ile ilişkilerinde, ümit ediyorum ki, bu
günkü seviyelerin daha üzerinde imkanlar meydana gelecektir. Bunlar, 
hali hazırda çalışan müteahhitlerimiz, bunun yanında sanayi sahasında 
işbirliği ve gene Irak'a petrol ve petrolle ilgili mahsulleri alma konusunda 
da'ha fazla ilişki kuracağımız tabii görülmektedir. 

Siyasi konularda tabiatiyle önemli olan husus Iraklılar bakımından 
durumdur. Körfezde son zamanlarda hepinizin de bildiği gibi bir tırman
ma temayülü görülmektedir. Bunun bölgede yarattığı şüphe ve endişe 
havası zannediyorum, bir çok devletleri, biz de dahil olmak üzere rahatsız, 
etme'ktedir. Türkiye'nin ileride ve bugün bölgede istikrarı sağlayıcı bir 
unsur olduğunu hemen hemen bizim temas ettiğimiz Irak ta dahil olmak 
üzere ülkelerce ka:bul edilmektedir. 

Bu noktalar üzerinde de konuşmalar yapılmıştır. Yalnız tabiatiyle 
Irak, kendilerini üzen ve büyük can kaybıyla, büyük masraflara mal olan 

bu harbin bir an evvel sona erdirilmesini arzu etmektedir. Ancak bizim 
yaptığımız daha evvelki seyahatlerden de, bunun şu anıda hemen rcalize 

edilebilir bir husus olmadığı da maalesef açıktadır. 
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Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bu konuda devamlı olarak 
yapıcı bir r:ol oynaması arzusu içinde olduğunu hemen her ilgiliye ifade 
~ttik. Ümit ediyoruz ki, bölgede istikrarı bozma istidadı iyice kuv
vetli olan bu trajik harp bir an evvel sona ermelidir. İki tarafı da tat
min edebilecek şerefli bir barışın yapılması hepimizin arzusu olmalıdır. 

Bu seyahatimizde Irak idarecilerini de yakından tanımak fırsatını 
buldum, bazı dostluklar meydana gelmiştir. Bunların ilerisi için fayda 
sağlayacağını, ilerdeki münasebetledmizde gelişme için müsbet"rol oyna
yacağını tahmin ediyorum. Başbakan Birinci Yardımcısını da Türkiye'ye 
davet ettik. Onlar da prensip itibariyle bu daveti kabul ettiler. Zaten Eko
nomik Komisyon Toplantısını Devlet Bakanımız Sayın Kıurtcebe Alptemo
çin yürüttü, ilgili teknisyenlerle beraber. Anlaşmayı da onlar imzaladılar, 
biz sadece bu anlaşmaya yön verme bakımından rol oynadık. Seyahati
min, şimdiye kadar yaptığım seyahatler içerisinde başarılı bir seyahat ol
duğunu sözlerimin sonunda söyleyebilirim. Bütün seyahatler gibi, bu da 
başarılı bir seyahat şeklind~ sonuçlanmıştır. 

Türkiye'nin, bu şartlar altında dört seyahati de bir arada değerlen
dirirsem, Ortadoğu'da daha iyi bir yeri vardır. İktisadi, ticari ilişkilerimiz
le de bu ülkelerle gelişme ıdevam edecektir. 
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TÜRKİYE IRAK ORTAK PROTOKOLU 
MUTABAKAT TUTANAGININ İMZA TÖRENİNDE 

YAPILAN KONUŞMA 

30 Mayıs 1984 

Irak ve Türkiye arasında karşılıklı dostluk ve işbirliği yönünden bu 
gezinin ve yaptığım görüşmelerin önemli etkileri olacağına inanıyorum. 
Irak'ın Lideri Saddam Hüseyin tarafından kabul edilmekten de büyük 
memnunluk duydum. Irak, uzunca bir süredir savaş şartları içinde bulu
nuyor. Bu şartlar altında dahi yönetiminizin Irak'ta büyük değişiklikler 
yaptığını gördüm. İyi hislerle ayrılıyoruz. İnanıyorum ki, savaş sona erin
ce, halkınıza daha iyi hizmet etmek imkanını bulacaksınız. Yaptığımız gö
rüşmeler ve şimdi imzalanan belgenin Türk- Irak münasebetlerinde yeni 
bir safha açmakta okluğuna inanıyorum. 

Biz, eski ve köklü bir devletiz. Ticari ve iktisadi ilişkileri, hiç bir za
man siyasi meselelerle karıştırmayız. Biz, bu bölgede sulhun ve sükunun 
t~mjni için elimizden gelen gayreti gösteririz. Çünkü, ülkelerimizin geliş
mesi için bu bölgede sulh ve sükunun tesisi şarttır. 

Ben şahsen; ilişkilerimizin daha da gelişeceğine, karşılıklı yardımlaş
ma yapılacak başka alanların bulunabileceğine inanıyorum. Uygulamalar
da faraza çıkabilecek meseleler karşısında sefiriniz kanalıyla veya doğru
dan telefonla bana ulaşabilirsiniz. 
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IRAK DÖNÜŞÜNDE UÇAK.TA BASIN MENSUPLARINA 
YAPILAN AÇIKLAMA VE SORULARA VERİLEN 

CEVAPLAR 

30 Mayıs 1984 

Yürütülen görüşmeler Türkiye ile Irak arasındaki i1iŞkilerde yeni 
bir safha açtı. Son bir ay içinde gezdiğim dört ülkeden Pakistan dışında 
kalanlar, birbirlerine zıt politikalar izlemektedir. 

Her tarafta iyi karşılandığımızı gördük. Bu, Türkiye'nin bölgede bir 
ağırlığı olduğunun açık göstergesidir. 

Dış politikada, ülkelerle i1lişkilerde esas olan, doğru ve dürüst dav
ranmaktır. 

Soru : - Savaş Türkiye'ye doğru genişler mi? 

Cevap : - Savaşın genişlemesi halinde, Türkiye'yi içine alması söz 
konusu değildir. Aslında, savaşın devamı Türkiye'nin lehine değil, aleyhi
nedir. 

Soru : .- Sıkıyönetim kaldırılacak :mı? 

Cevap : - Sıkıyönetim konusunda yakında ilgili örgütlerin katıla
cakları bir toplantı yapılacaktır. Getirilecek raporların görüşülmesinden 
sonra, şartların müsait olduğu oranda ve yerlerde sıkıyönetimin kaldırıl
ması düşünülecektir. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İ ZİYARETTEN 
SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

31 Mayıs 1984 

Cumhurbaşkanı Sayın Evren' e Irak ziyaretimle ilgili olarak bilgi 
sundum ve Ortadoğu'nun bir değerlendirmesini yaptık. 

Türkiye'nin Ortadoğu mesdelerinde sözünün geçerli olduğu, ağırlı
ğının bulunduğu, siyasi konularda fikrinin muhakkak alınacağı konusun
da kanaatimiz tamdır. Türkiye'nin Ortadoğu'da saygın ve köklü bir dev~ 
let olduğunu, her gittiğim yerde, bu bilince varıldığını müşa:hade ettim 

Ortadoğu turum, İran ile başladı, Pakistan, Libya ve Irak'la sona 
erdi. Bizim bu seyahatte iki amacımız vardı. İktisadi ve ticari ilişkileri ge-

· liştirmek. Her ülkede karma ekonomik komisyon toplantıları yapıldı. Biz 
bu toplantılardaki konulan değerlendirdik. Eksik olan tarafları tamamla
dık ve yön verdik. Ayrıca, siyasi tarafı var. Ortadoğu'daki sıcak durum 
konusunda fikir teatileri yapılmıştır. 

Bütün seyahatlar başarılı olmuştur. Ortadoğu ülkeleri ile 1983'de bi
raz yavaşlayan ihracatımızın, bu sene daha hızlanması beklenmektedir. 
Önümüzdeki bir yıl içinde ciddi gelişmeler görebileceğimizi tahmin edi
yorum. Türk sanayii, Türk teknolojisi bu ülkelerde gerekli ilişkiyi kura
cak ve önümüzdeki yıllar.da bir takım gelişmeler görülecektir. Bunun te
melleri atılmıştır. 

Siyasi tarafa gelince, özellikle Orta doğu' daki durum, Türkiye'nin en
dişeleri her gittiğimiz yerde ifade edilmiştir. Şunu müşahede ettiğimi söy
leyebilirim; Türkiye'nin Ortadoğu meselelerinde sözü geçerlidir. Geçmiş 
yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ağırlığının olduğu siyasi mesele
lerde, Türkiye'nin fikirlerinin muhakkak alınabileceği konusunda sağlam 
bir kanaata vardım. Türkiye'nin bu bakımdan bölgede bir istikrar unsu
ru olabileceği herkes tarafından da bilinmektedir. Bu bize ilerisi için dik
katli kullandığımız, dengeli olduğumuz, meseleleri siyasi sistemin icap
ları içersinde mütalaa ettiğimiz zaman oldukça önemli avantajlar verir. 
Ama bunları istismar etmemek, düzgfü1 iyi bir şekilde kullanmak icap 
eder. 
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Soru : - Alınan ekonomik tedbirlerin sonuçlarını ne zaman almayı 
düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Ekonomik tedbirler enflasyon bakımından kısa zamanda 
netice gösteremeyecektir. Bizim aldığımız tedbirler yılın ortasından son
ra tesirini gösterecektir. 

Fiyat artışlarının fazla ihracata bağlanmaması gerekir. 1983'ün ilk 
yarısında fiyat artışı yüzde 27,5, ikinci yarısında ise yüzde 42 oldu. Aynı 
yılın dördüncü ayı itibariyle yüzde 62'ye yükseldi, buna karşılık ihracaat-
ta artıŞ görülmedi. - ·· 

Bu yılın ilk üç ayındaki fiyat artışı yüzde 37 ,5 oldu. ilk dört ayda en 
yüksek artış Nisanda gözlendi. Yapılan önemli operasyonların sonuçlarını 
beklemek durumundayız. 

Bankalardaki toplam mevduat artış oranı enflasyonun çok üzerin
dedir. Tasarruflar tahminlerin üzerinde bankalarda birikmeye başlamış,. · 
tır. 

Soru : - Şimdiye kadar ilk defa bir hükümet tasarısı muhalefet oy
larıyla reddedildi. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap: - Bu, demokrasinin icaplarından biridir. Sukunetle karşı
lamak gerekir ve bu büyük bir mesele değildir. 

Soru : - Hükümet ile grup arasında görüş farklılığı var mı? 
Cevap : - Onlar biraz hayal. Gayet tabii farklı düşünenler olabilir. 

Güvenoyu meseles1dir. 
Soru : - Maliye ve Gümrük Bakanı lobicilerden şikayet etti. Bu ko-

nudaki görüşünüz nedir? · 
Cevap : - Maliye Bakanı lobicilerden şikayet ediyor. Dünyanın her 

tarafında lobiciler var, lobiciler de demokrasinin .bir icabı diye düşünüle
biHr. Onun tedbirini alırsınız, tesir etmez. Ama demokrasinin bir icabı 
olarak muhtelif menfaat grupları kendi görüşlerini anlatacaklardır. Bira 
meselesinde bir karar 'almaya kalkarsınız, bira üretenler bunun karşısına 
çıkabilirler. Bunu da aykırı görmemek lazım Bira konusunda destek ol
madığımız söylenemez. Bu gibi konularda değil Türkiye, Türkiye dışında 
da siyasetle, iktisadi meseleleri birbirine karıştırmayız. 

Soru: - DPT Müsteşarlığına kardeşinizin atanması bazı çevrelerde 
aile saltanatı olarak değerlendiriliyor. Ne dersiniz? 

Cevap: - Biz iş yapmaya geldik. Mühim olan Yusuf Bozkurt Özal' 
ın kabiliyeti, becerisi, bu işi yapıp yapamayacağıdır. Bunu ölçmek daha 
doğru olur. Yoksa mesele bir aile meselesi değildir. Biz devletin bir çok 
yerlerine adam bulmakta zorluk çekiyoruz. Bugünkü ücretlerle yukarı ka
demelerde insan çalıştırmak mümkün değil. 

Soru : - Bakanların değiştirilmesi konusunda herhangi bir talep 
var mı? 

Cevap : - Böyle bir talep gelmedi. 
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ANAP GRUP TOPLANTISINDAN SONRA BASIN 
MENSUPLARININ VE SORULARINA VERİLEN 

CEVAPLAR 

31 Mayıs 1984 

Soru : - Grupta hangi konuları görüştünüz? 

Cevap: - Grupta son seyahatlerimi anlattım, Gruptaki arkadaşla~ 
umıza partiyle ilgili olarak neler yapılması lazım geldiğini söyledik. İyi 
bir toplantı oldu. 

Soru : - Milletvekillerinin yakınmaları bitti mi? 

Cevap : - Milletvekillerinin yakınmaları devam eder. 

Soru : - Grupta değişik görüşler var mı? 

Cevap : - Grupta herkes farklı görüşte olabilir. Herkes düşüncesini 
· söyler ama, Meclis'te parti disiplini vardır. 

Soru : --: Meclis'te parti disiplininin 'bozulduğu yolunda bir izleni
miniz mi var? 

Cevap : - Bunu bana tastik ettirmek mi istiyorsunuz? 

Soru : - Meclis'te parti disiplininin sağlanması yolunda neler ya-
1er yapıldı? 

Cevap : - Sağlamdır partimiz, merak etmeyin. Demokrasiye çok 
bağlı bir partiyiz. Demokratik prensipleri her zaman ·gözetiyoruz. Herkes 
rahat konuşur, kavga etmeyiz. Genel Kurul'da ise parti disiplini esastır. 
Ama her zaman parti disiplini tatbik edilmez. Disiplinin tatıbik edildiği 
yer vardır. 
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TBMM'DE GRUP TOPLANTISINDAN ÖNCE BASIN 
MENSUBLARI VE MİLLETVEKİLLERİ İLE YAPILAN 

SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

31 Mayıf 1984 

İhracat hedefine, bugüne kadarki rakamlara göre; 1984 yılı ihraca
tımızın 7 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşeceği anlaşılıyor. Prog
ram hedefimiz ise 6 milyar 800 milyon lira idi. İhracat hayali falan ola
maz. Hayali de dense, o para sonuçta. Türkiye'ye geliyor. 

Son günlerde sebze ve meyve fiyatlarında görülen artış, geçiş mev
siminde olmamızdan kaynaklanıyor. Fiyat artışlarının bir sebebi vardır . 
Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farklarının önlenmesi için, hal sayıla
rının artırılması gerekir. Bu yapıldığında rekabet olacaktır. 

Yağ fiyatlarındaki artış dünya piyasalarının bir yansıması sonucu
dur. Dünyada yağ üretiminin belirli bir noktaya gelmesinden sonra fiyat
lar düşebilir. 

Nedense başkaları bizdeki fiyatları ucuz buluyor. Yunanlılar bile 
Türkiye'ye gelerek alış..ıveriş yapıyorlar. Ayrıca, birçok şeyin teşvik edil
mesi gerekiyor. 

Soru: - Ankara Belediyesinin Abdi İpekçi Parkı ve Lozan Alanı'nın 
adlarını değiştirme karan almasına ne diyorsunuz? 

Cevap : - Böyle' gereksiz işlerle kim uğraşıyor, bilmem. Telefon 
ettim, durumu düzelttiler. İsimler eskisi gibi kalacak. 

Soru : - Bu ay televizyon da «İcraatın İçinden» programı var mı? 

Cevap: - Bu ay televizyon programı yapmadık Haziran ayı içinde 
yapacağımız programda muhtemelen bürokrasi konusu üzerinde durula
cak. 
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ANAP TBMM GRUBUNDA YAPILAN KONUŞMA 

6 Haziran 1984 

Değerli Arkadaşlar, 

Doğru ekonomik tedbirler aldığımıza inanıyoruz. Bu tedbirler bize 
iki seçim kazandırdı. 

Grubumuz büyük bir gelişme içindedir. ANAP her kesimden oy ala
rak iktidara gelmiştir. Seçimden önce halka üç umde açıkladık. Bu um
demizi söyledik ve halkımız bize rey verdi. Biz kitle partisiyiz, en çok 
reyi de birleştirici vasfımızdan aldık. Bizden önceki yönetimden yüksek 
bir enflasyon devraldık. 1983 yılında yanlış ekonomik politika izlenmişti. 
Bunun sonucu olarak da bugünkü fiyat istikrarsızlığı ortaya çıktı. Hükü
metimiz kısa sürede tahmin edilenden fazla iş yaptı. 

Meclis çalışmalarında sizlerin teklif ve tasarıları komisyonlarda daha 
olgun hale getirmenizi ve yeteri kadar tartışmanızı bekliyorum. Biz ten
kÜlere açığız ama tenkitlerle birbirimizi incitmemeliyiz. Sizlerden parla

. mentonun itibarını yükseltici davranışlarda bulunmanızı istiyorum. 
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ANAP GRUP TOPLANTISINDAN SONRA BASIN MENSUPLARINA 
YAPILAN AÇIKLAMA 

6 Haziran 1984 

Arkadaşlarımız muhtelif konularda konuştular. 11-12 arkadaşımız 
söz aldı. Sonra ben konuştum. Bizim grubum'1zun bütün ·söylenenlerin 
hilafına, büyük bir tesanüt içinde olduğunu söylemeye gerek yok. Birlik 
ve beraberliğimizde herhangi bir problemin olmadığı ufak tefek mesele
lerin büyütüldüğü kanısına vardık. Ramazandan yararlanarak bu toplan
tıları yapacağız, kimse yanlış hesaba kapılmasın. 

Soru: - Milletvekillerinin derdi olduğu söyleniyor. Bunu nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Milletvekillerinin derdi, bugünkü meseleler değil, dün
den gelen meseleler var. Türkiye'de demokratik sistemin intikaya uğra
ması, hor görülmesi gibi meseleler zaman içinde halledilecektir. 
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İTÜ'NÜN 211. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

7 Haziran 1984 

Genç Arkadaşlarım, 

Yıllar önce ben de sizler gibi burada bulunuyor ve büyük bir heyecan 
duyuyordum. Okul sırasındaki heyecanınızı çalışma hayatınızda da kay
betmeyin, devamlı çah~manızı tavsiye ediyorum. Bazı insanlar çalışma
dan da para kazanabilirler. Bu bir şanstır. Ama siz onlara aldanmayın. 
~a.: .-, _ 3'.k~ para_,_kazanırsanız yeni şeyler öğrenirsiniz. İnsan kendini bu 
şekilde daha hüc:iı , .... Jhayattan daha fazla zevk alır. 

Bugün ben politik~~m i~indeyim. İşin kolay olduğu söylenemez. Bu 
iş oldukça zordur, politika biziı~~ resim çizmemize, hesap yapmamıza ben
zemiyor. Çok yönlü bir politika, çok yönlü bir hadisedir. Girmek isteyen
lere çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Eğer politikada önde gider
seniz boy hedefi olursunuz, ama bir de başarılı olursanız bu zevki hiç bir 

. yerde tadamazsınız. 

Ülkemizi~ sizlere ihtiyacı var. Hepinize başarılar dilerim. 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİGİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN SEMİNERDE YAPILAN KONUŞMA 

8 Haziran 1984 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarının başında enflasyon ve 
işsizlik gelmektedir ve işsizlere iş bulunması yeni iş alaniannın açılması 
ile mümkündür. 

Yeni iş alanlarının açılması da yeni yatırımların yapılmasına, ka
rarlı ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasına, huzur ortamır"'n 
devamına bağlıdır. Biz akılcı bir dış borçhmmaya giderek ve val--"-- t> AA~ 
maye akışını sağlayarak yatırımları hızlandırmal · ..4.i.Lu~andayız. B·ugÜn 
istihdam konusunda bir çok 'kuruluş vasıflı j%..ı.cü bulamamaktan şika
yetçi iken, yüksek öğrenim yapmış olm ~ ,fna rağmen vasıfsız işçi duru
munda olan bir çok genç de iş bularo>.ımaktadır. 

Önümüzdeki plan döneminde, bu gençlere yaygın eğitim program
ları uygulayarak, meslek kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle eğitim 
sisteminde orta dereceli teknik eğitime ağırlık vereceğiz. İnşaat sektörü
nün uzun süredir durgunluk içinde olması da işsiz sayısının artışında 
.önemli rol oynamıştır. 

Biz bütün gayretlerimizle, inşaat sektörünü çanlandırmayı, onu gay
rete geçirmeyi hedef aldık. Zira inşaat sektörü ekonominin lokomotifle
rinden biridir. Bu sektördeki canlılık diğer · sektörlere de sirayet eder. 
Bunun için Toplu Konut Fonu'nu besleyecek kaynaklar harekete geçirilmiş 

·ve fona para akmaya başlamıştır. Önümüzdeki aylarda konut fonu'nda 
toplanan para 10 milyar lirayı geçecektir. Halen yanın kalmış bir çok 
·kooperatifin işi de tamamlanma yolundadır. 

Sanayi sitelerinin kurulması, transit taşımacılık ve komşu ülkelerle 
·sınır ticaretinin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde de, işsizliğin azal
tılmasına olan katkıları dolayısıyla önemle duruyoruz. Barajlarla köprü 
hisselerinin halka satışından elde edilecek kaynaklan da yeni yatırım
lara tahsis edeceğiz. Yeni yatırımlarla işsizlik sorununa köklü çözümler 
:getirilmesine çalışıyoruz . 
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CUMHURİYET GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

8 Haziran 1984 

Soru: - Partinizdeki gelişmelerin değerlendirmesini yapar mısınız? 
ANAP grubundaki huzursuzluğun kaynağı nedir? Örneğin, Ankara Ana
kent Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy'un «dört ayrı eğilimi birleştir
mek için elimizde sadece tükürük var» şeklinde sözleri, bazı gelişmeleri 
yansıtıyordu. 

Cevap: - Yok. Onu yazan da yanlış yazmış. O sözler öyle değil. 
Neyse o önemli değil. 

Soru: - Öyleyse huzursuzluğun kaynağı nedir? 

Cevap: - Bir kere huzursuzluk dışardaki birçok kimsenin ümit 
ettiği gibi değil. Hani «aç tavuk, kendisini darı ambarında görür» diye 
bir tabir vardır. O manada görülecek bir manzara yok. Bunu açık ve ke
sin söylerim. Biz, bir senelik bir partiyiz. Üç-beş istisnasıyla milletvekil
leriİnizin hepsi.yeni, politikaya ilk defa giren kimselerdir. Grubumuza 

· baktığınız zaman, durum budur. Politikada hiçbirimizin eski dönem tec
rübesi yok. O manada bizim grup, politika bilmiyor. Belki böyle olması 
daha hayırlıdır aslında. Zor bir dönemde olduğumuzu ben her zaman 
ifade ettim. Türkiye'nin bu beş yılı Cumhuriyet tarihiinn en önemli beş 
yıllarından olacaktır demiştim. Bu beş yılda da bu işin yükü şu günkü 
durumuyla net olarak ANAP'ın, ANAP grubunun üzerine yüklenmiştir. 
Şimdi tabiatıyla parlamento ve parlamenterleri geldiklerinden beri, tesir 
altında bırakan birçok şeyler var. İnsanlar ne umarlar, ne bulurlar me
selesi. 

Bir kere, üç senelik bir geçiş dönemi olduğu için, üç senedir demok
ratik nizam olmadığı için, halk şimdi köylerden, kasabalardan, şehir

lerden bu kadar büyük bi rakımla geliyor. Hele üç senelik bir birikim 
var. Bir kere bu, parlamenterlerimizi çok ciddi biçimde bunaltmıştır. 
Belki de sadece bize değil, muhaliflerimize de gelinmektedir. Ama ikti
dar partisi olduğumuz için, sıkıntısı olan, memleketi için bir şey isteyen, 
bize geliyor. Arkadaşlarımız bir kere böyle büyük bir tazyikin altında
dırlar. Buna alışmak bir zaman meselesidir. Bunu kabul etmek lazım. 
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Soru : - Bu sıkıntı yeni politikacılar olmalarından mı geliyor? 
Cevap: - Tabii, alışılacaktır. Belli bir sürede buna alışılacaktır. 

Belli bir sürede nizamına girecektir. Bu baskının tesirleri vardır. Bunu 
inkar etmemek lazım. Yeni gelinmiştir. Sonra bizim iktidarımız genelde 
·bürokrasiye yakın bir iktidardır. Yani bakanlarımızın bir kısmı bürok
rasiden gelen kişilerdir. Bürokrasiye de yakınlığımız var. 

Ama şunu da 'kabul etmek lazım. Üç senelik devrenin getirdiği bazı 
alışkanlıklar var. Politik devreye kolay kolay intibak edilemeyeceğini çok 
iyi biliyoruz. ... 

Parlamentonun 1960'tan bu tarafa bir nevi durumundan kaybettiğini 
de bilmek lazım. Yani, 1950 ve ondan evvelki dönemlerin parlamentosu 
ve parlamenterlerinin durumları daha iyiydi. 

Soru : - Parlamento ve parlamenterler, 1960'tan bu yana itibarla
rını kaybettiler mi demek istiyorsunuz? 

Cevap: - İtibar kelimesini kullanmak istemiyorum. Ama maalesef 
bir politika ve politikacı kötü, çirkin görülmeye başlanmış. Bu yüzden 
parlamenterlerimize gelen birtakım bunalımlar var. Bunu da bizim arka
daşlarımız yeni yaşamaya başladılar. 

Tabii bütün bunlar dönüp dolaşıp bir yerde 'kabahat aramaya baş
lar. O kabahat şuradadır veya buradadır. Bunun neticesinde ben şunu 
müşahade ettim : Evet, bizim gruplarımız tornadan çıkmış insanlar de
ğiller. Öyle olmasını da katiyen istemiyorum zaten. 

Soru: - Ama aynı tornadan çıkmış insanlar olmadıklarını söyle
diğiniz grubunuzdan bugüne değin pek ses çıkmamıştı. 

Cevap: - Sesleri çıkma, çıkmama mese.lesi değil. Fikirler bakımın
dan hepsi aynı şekilde olan insanlar değildir. Olmamalarını tercih ede
rim zaten. Biraz nifans farkları, farklı fikirler olacak ki, fikirler daha iyi 
gelişsin . Nitekim bizim grubumuz öyledir. Ama önceki akşam da mü
şahade ettim. Bütün söylenenlere «dört muhtelif kökenden geliyor ve bu· 
ayrılacaktır» denilmesine rağmen, partimizin daha kaynaşmış bir parti 
olduğunu dün akşamda müşahade ettik. Tabii bizi bölmek isteyenler de 
var. 

Soru: - Kendi grubunuzun içerisinde de bu tip insanlar var mı? 
Cevap: - Hayır. Grubumuz içerisinde yok. Dışardan var. 
Soru: - Muhalefet partilerini mi kastediyorsunuz? 

Cevap : - Muhalif partiler ikinci derecede. Muhalif partilerin kendi 
dertleri var. Onlardan gelmiyor. Daha dışardan geliyor. Yani menfaatleri 
bozulanlardan geliyor. Tahminim budur. Karaborsa, kaçakçılık işleri, 
bakın Tahtakale tamamiyle çökmüştür. Ondan sonra sigara meselesine el 
atıldı. 200 milyarlık bir hacimdi. 
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Soru : - Fiyat artışları, halkın dayanma gücünün sınırına geldiğini 
belirliyor. Pazara giden herkes, fiyatlardan yakınıyor. 

Cevap: - Efendim, dayanma gücü meselesi değil. Tersini söyleye
yim. Bu tedbirler alınmasaydı, değil yüzde 50'ye, yüzde lOO'e doğru da 
gidilebilirdi ve aynı zamanda dövizsizlikten benzin kuyrukları başlardı. 
Bunları da iyice bilmek lazım. Bunların hepsi başımıza gelmiştir. 

Soru: - Yalnız pazarda gezen bir insan kendi alım gücünü ve fiyat
ları karşılaştırdığında, bu duruma ne kadar dayanabileceğini düşünüyor. 
Vatandaş bir yerde kendi durumunu düşünmek zorunda. 

Cevap: - Bakın, bir şey söyleyeyim, hesap meselesi değil mi bu? 
Pazardaki fiyatlar artıyorsa, talep var demektir. Türkiye' de üretim düş
memiştir, üretim artmıştır. Pazardaki fiyatlar düşmüyorsa, talep var, sa
tılıyor demektir. Demek ki, talep baskısı daha yüksektir. Ben netice ala
cağımıza inanıyorum. Ben, beş sene için yetki almışım, herkes sabırlı ol
sun 
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DEMETEVLER'DE DÜZENLENEN TAPU DAGITIMI TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

9 Haziran 1984 

Sevgili Vatandaşlarım; 

Hükümetimizin kurulmasından bu yana sadece altı ay geçtiği halde 
pek çok vaadimizi yerine getirmek imkanını buldum. Bugün buraya tapu 
dağıtımı ve konut kredisi konusundaki çalışmalarımızın olumlu sonuç
larını almaya başladığımız için geldim. Bildiğiniz gibi yarım kalan koope
ratiflerin paraları verilmeye başlandı. Yakında yap-saçılar da dahil ol
mak üzere, konut alanlara yeni kredi imkanları getirilecektir. Bununla il
gili olarak hazırlanan yönetmelik, kısa zamanda yürürlüğe konulacaktır. 

Bizden önceki iktidar döneminde konut kanunu çıkarıldı. 

Bu konut kanununa göre fona bütçeden, sadece yüzde 5 civarında 
bir para aktarılması düşünülmüştü. Ama gene de bu fonlar bütçemizden 
alınamamıştı. Bunu gören iktidarımız, yeni bir konut kanunu ile yeni 
imkanlar bulmuş ve bunun tatbikatına.":da kısmen başlamış bulunmakta
dır. Gümrüklerden gelen bazı lüks mallarla, eskiden kaçak olarak gelen 
sigaralardan bir fon meydana getirilmiştir. Bugün bu fonun ayılk geliri 10 
milyar liranın üzerine çıkmıştır. Önümüzd~ki sene bu miktar 200 mil
yara yaklaşacaktır. 

Türkiye'nin şu anda bir takım sıkıntıları vardır. Ancak, bu sıkıntı
ları birlik ve beraberlik içinde sabırla, metanetle ve sizlere itimat ede
rek aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz, bize verilen güveni 
tam manasıyla yerinde kulhnacak, bu memleketi kısa zamanda daha iyi 
bir ülke haline sokmaya çalışacağız. Bütün bu meselelerin halledilmesi, 
meseleleri iyi anlamaya, aym zamanda bu meselelerle beraber bunların 
çözüm yollarını iyi teşhis etmeye ve süratle icraata bağlıdır. Anavatan 
Hükümeti işte böyle bir hükümettir. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İN KABULÜNDEN 
SONRA BASIN MENSUPLARINA VERİLEN CEVAPLAR 

11 Haziran 1984 

Soru : - Sayın Cumhurıbaşkanı ile yaptığınız görüşme konusunda 
bilgi verir misıniz? 

Cevap: - Hükümet icraatı konusunda Sayın Cumhurbaşkanına 
bilgi sundum. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yarın Tür
y'e'ye yapacağı ziyaretle ilgili çalışmaları izah ettim. 

Soru : - Bira sanayicilerinin bugünkü gazetelerde yer alan ilanı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Millet Meclisi'ndeki bir müzakerede oy verenlerin şu 
veya bu şekilde gerici azınlık bir grup olarak tanıtılmak istenmesi, mem
leketimizin bugün eriştiği seviye ile alakalı düşünülemez. Üzülecek nokta 
budur. 

Bu meselenin basit kar hesaplarıyla da düşünülmemesi gerekir. 
Mesele biraz başka tarafa doğru çekilmeye çalışılıyor. Türkiye'de 

Anayasa ile derneklere, vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki kuruluş-
1 'ia politika yapma yasağı getirilmiştir. ·özel kuruluşlarında herhalde 
-politika yapmaya hakları yoktur. 

Soru : - Bu konuda yasal açıdan bir girişiminiz olacak mı? 

Cevap: - Onu ilgili makamlar incelerler. Bir suç varsa gereğini ya
:parlar. 

Soru: - Enflasyon hızında artış devam ediyor. Hergün birkaç mala 
.zam yapılyor. Bu konuda bir önlem alınıyor mu? . 

Cevap: - Fiyatların yılın ikinci yarısından itibaren düşüş kaydet
mesini bekliyoruz. Haziran bu açıdan Mayıs ayına göre daha iyi olabilir . 
. Şunu belirtmek isterim ki enflasyonla mücadele kolay değildir. Hükü
mete geldiğimizde çok ciddi tedbirler aldık sonuçları bir süre sonra alı
nacaktır. 

Enflasyon olacak diye, zam yapma hevesinde bulunanlar ileride çok 
büyük hüsrana uğrayacaklar, sıkıntıya düşeceklerdir. Hiç kimse enflas
-yon beklentisi içine düşmesin. Biz, fevkalade sıkı tedbirler aldık ve al
.maya da devam edeceğiz. Bu manada yeterli para değil, sıkı para poli
.tikası devam edecektir. Bunu açıkca ifade ediyorum. 
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Ayrıca Haller Kanunu tüketiciyi korumak amacıyla değiştirilecek, 
büyük yerleşim yerlerinde pazar yeri sayısı da artırılacaktır. 

Soru: - Toplu konut kı·edilerinde taksit faizleri yüksektir. Orta 
direğin bu şekilde ev sahibi olması sizce mümkün müdür? 

Cevap: - Düşünülen alternatiflerden biri aylık taksitleri azd~n 
başlatıp artırma şeklidir. Aylık taksitleri aynı şekilde, asgari ücrete bağ
layan bir sistem var, artık kimin işine ne gelirse, ona göre alabilir. 

Bir de normal başlayan bir sistem var. Bunlar birbirleriyle dengeli 
olarak hesap edilmiştir. Memleketin şartları değiştikçe·· bu yenilenebi
lecektir. Bu konu üzerinde arkadaşlarımız hassasiyetle çalışıyorlar. 

Konut konusunda yaptığımız tahminler tutmaktadır. Bu meselenin 
esas derdinin siyasal olduğunu ifade etmiştim. Bütçe .dışında mutlaka 
yeni kaynaklar lazım geldiğini ifade etmiştim. Şimdi anlaşılıyor ki, kay
nak akışı, aylık asgari 10 milyarın üzerinde bir tempoda giderek artıyor. 

Vaktiyle 10 milyar bir yılda verilemedi. Bu sefer konut meeslesinin hal
line doğm ciddi bir şekilde gidildiğini ifade edebilirim. 

Soru : - Devlet memurlarının geliderinde bir artış yapacak mısı-
nız? 

Cevap: - Varsa açıklandığı zaman görürsünüz. İnşallah 1 Tem
muzda yürürlüğe girer. 

· : . 
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AVRUPA İSKAN FONU HEYETİNİN KABULÜNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

11 Haziran 1984 

Avrupa İskan Fonu ile ilişkilerin iyi olmasından dolayı büyük mem
nunluk duyuyorum. Hükümetimiz özellikle konut meselesinde çok ciddi 
adımlar atılmıştır. Erzurum - Kars bölgesindeki depremden zarar gören
lere fonun yardıll?-cı olacağını umuyoruz. 

Hü,'kümetimiz küçük sanayi sitelerine çok büyük önem vermektedir. 
Fon ile bu konuda işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. 
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KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'IN ONURUNA 
VERİLEN AKŞAM YEMEGİNDE YAPILAN KONUŞMA 

13 Haziran 1984 

Sayın Denktaş, 

Yüzyıllardır kendi yurdunuz olan Kıbrıs'ta vermek zorunda bırakıl
dığınız varoluş mücadelesi ve haksızlığa karşı inançla direnişiniz, Türk 
milletinin zihninde ve kalbinde unutulmaz bir yer etmiştir. Yurdumuz
da son otuz yıldır birbirini izleyen kuşaklar Kıbrıs Türk halkının insan
ca yaşam mücadelesini desteklemeyi bir insanlık ve şeref borcu addet
mişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de Türk kamuoyunun Kıbrıs'taki kar
deşlerine ve Kıbrıs Türkünün haklı davasına karşı beslediği sarsılma/. 
hisler en güçlü desteğinizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ada'nın iki 
halkından biri olan Kıbrıslı Türklerin yegane meşru temsilcisidir. K.ı:b

rıslı Türkler, Ada'nın bağımsızlığının ve egemenliğinin eşit ortağıdır. 

Kendi seçilmiış temsilcilerinden başka hiçbir makamın Kıbrıslı Türkleri 
temsil hakkı yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi kaderini tayin hakkına sa
hiptir ve bu hak kendi geleceğinin teminatıdır. Bu gerçeklerin hiçbir şe
kilde inkarı mümkün değildir. Kıbrıs'ın iki halkı arasında anlaşmaya da
yalı bir çözümün de ancak bu gerçeklerin idrak edilmesi suretiyle gerçek
leştirilebileceği çok açıktır. 

Dünya, Kıbrıs Türk bağımsızlık bildirisinde ortaya konan gerçekle
ri dikkate almak wrundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuru
luşu, yanılgılar içinde hareket edilmediği takdirde, Ada' da iki uluslu, iki 
kesimli federal bir cumhuriyetin kurulabilmesi için en büyük şanstır. Zi
ra federal bir çözüme ancak Ada'nın iki halkı birbirlerini bağımsızlığın 
ve egemenliğin eşit ortakları olarak gördükleri takdirde ulaşılaıbilecekti.r. 
Bu sonuca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışmakla, 'Kıb
rıslı Türklerle müzakereden kaçınmakla varılamaz. Zira niıhai bir çözü- · 
mün her iki tarafın kesin mutabakatına sahip olması kaçınılmazdır. Kıb
rıs Türk halkı, müzakere ve iki kesimli bir federasyon amacı için çalış
ma arzu ve iradesini açıkça ortaya koymuştur. Ortak bir devlet kurulma
sını, egemenliğin ortak bir yönetim eliyle kullanılmasını gerçekten iste
diği takdirde, karşı tarafın da aynı arzu ve iradeyi göstermesi gerekir. 

1974'ten sonra ulaşılan sükünet ve güven ortamı içinde Kıbrıs Türk 
halkının ekonomik hayatının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için sürekli 
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çaba harcanmıştır. Bu alanda çeşitli adıımlar atılmış ve çeşitli tecrübe
lerden geçilmiştir. Son on yılın birikimi sonucunda ulaşılan aşama, şüp
hesiz ekonomik alanda daha büyük atılımlar yapılmasına elverişli bir te
mel yaratmıştır. Halen önemli altyapı projeleri sürdürülmektedir. Bu 
projelerin zamanında tamamlanması ve bunları ilerideki yıllarda yeni 
projelerin izlemesi müşterek arzumuzdur. Kalkınmanın hızlandırılması, 
refahın yaygınlaştırılması, yatırımlar için kaynak sağlanması ve ekono
minin daha büyük oranda dışa açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
teyi'ne yardımcı olacağımız kuşkusuzdur. Sağlam bir ekonomik bünye, 
Kıbrıs Türk halkının geleceği için en büyük teminatı teşkil etmektedir. 
Bu düşünceyle, artan bir ekonomik ve ticari ilişki ve işbirliği içinde ol
mayı arzuluyoruz. 

ıKıbrıs Türk halkı da halen yaşamının önemli bir aşamasından geç
mektedir. Ada' da nihai bir barı~a ulaşma mücadelesi henüz sona ermG
miştir. Son on yılda, demokratik süreç içinde, başarıyla ·kendi kendini yö
netmiş olan Kıbrıs Türk halkının, toplumsal huzur içinde bulunması ve 
haklı davasını zaafa uğratabilecek bölünmelerden özenle kaçınarak, bir
lik ve dayamşmasını koruması içten dileğimizdir. Böyle bir dayanışma, 
Kıbrıs Türk halkının en büyük güç kaynağını teşkil edecektir. 

Üstün liderlik vasıflarınızla, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarla 
rının korunmasında milli birlik içinde hareket edilmesi amacıyla, zat'ı 
alinizin her zamanki gibi öncülük edeceğinizden emin bulunmaktayız. 
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BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN SONRA BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Haziran 1984 

Soru : - Kalkınma planı yarın Meclise sunulacak mı? 

Cevap: - Bilemiyorum, bugün biterse yarın sunulabilir. 

Soru: - Bakanlıkların kuruluşuyla ilgili kararnameler tamamlan
dı mı? 

Cevap: - Tamamlandı. Ancak, daha yukardan gelmedi, gelince 
Resmi Gazete' de yayınlanacak. Ondan sonra bir basın toplantısı yaparız. 
Bakanlıkların reorganizasyonu ile ilgili olarak verilen yetki 18'inde biti
yor. Bu nedenle, bu kararname yarın Resmi Gazete' de yayınlanır. Ayrıca, 
bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili yetkimiz. sürüyor. Bu konudaki çalıs
malara devam ediyoruz. 

Soru: - Muhalefet partilerince, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan
nın yeterince tartışılmadan hazırlanması konusunda eleştiriliyorsunuz. 

Cevap: - Bu onların kendi düşünceleri. Bir kanun var. Biz Parla
mentoya veririz, Parlamento bu kanuna .göre, şu kadar süre Bütçe Komis 
yonunda, şu kadar süre de Meclis Umumi Heyetinde: görüşür. Başka kısıt
layıcı birşey yok. ,Biz, nihayet 6 aylık bir iktidarız. Plan hazırlığı 1,5, hat
ta 2 yıl sürer. 
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T.H.A.'NIN GAZETESİ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Haziran 1982 

Soru: - THA dahil, çeşitli kuruluşların yaptığı kamuoyu araştır
malarından, durum üzerine genel bir memnuniyetsizlik sonucu çıkıyor. 
Hatta, bu araştırmalarda «Ellerim kırılsaydı da Özal'a oy vermeseydim» 
cevapları alınıyor. Ne diyorsunuz? 

Cevap : - Memnuniyetsizliğin olması tabidir. Mesele şu; memleket 
problemlerin içindedir. Bunlar bugün çıkmış problemler değildir. İnsan
lar unutmaya da meyyaldır. Bazı sıkıntılar, yokluklar, yakın geçmişteki 
kuyruklar çabuk unutulmuştur. Biz ıhiçbir zaman enflasyonla mücadele
nin öyle kolay bir mücadele olduğunu söylemedik. Enflasyonla mücadele, 
zor, uzun ve zahmetli bir mücadeledir. Türkiye bunun sıkıntılarını yaşa
mıştır, yaşamaya devam etmektedir. Muhtelif zamanlarda, 1980'li yılla
rın başında, yüzde yüzlerin üzerindeki bir enflasyon iki sene gibi, gene ol
dukça kısa olmayan bir süre içerisinde, yüde 23 civarına indirilmiştir. Bu
nun için de fedekarlıklar yapılmıştır. Başka türlü çözümü yok. Toplu
muIJ. hemen her kesimi fedakarlık yapmıştır. Bugün işadamı da, çiftçi de 
şikayet etmektedir. Demek ki, biz zahmeti herkese eşit şekilde vermişiz 
ki, bu şikayetler olmuştur. 

Soru : - Tüm bu izahatınız, ekonomik bazı gerçekleri dile getiriyor 
ama, vatandaş «pahalılığı» biliyor, «domatesi» biliyor. 

Cevap : - Nisan ayında, pazara gelen mallar sera mallarıdır. Doma
tes de öyledir. Tarla domatesi değildir. Ayrıca hava şartları da pek uygun 
değildir.Yağışlar yetersizdi. Şimdi, içinde bulunduğumuz günlerde, tarla 
domatesi çıkıyor. Fiyatlar çok düşecektir. Diğer sebzelerin de fiyatları dü
şecektir. Bir de kiraz konusu var. Kiraz zaten Türkiyye'de çok yenen mey
ve değildir. Kısa sezon satılır, zamanı geçer. Sorun temeldedir. Domates, 
kiraz, erik sorunu değildir. Enflasyonla mücadele dönemlerinde bazı pa
halılıkların olması normaldir. Ancak, enflasyonla mücadelenin psikolojik 
yanları da vardır. Hergün domates şu kadar, kiraz bu kadar, fiyatlar el 
yakıyor diye yazılıp çizilirse, bazı şeyleri önlemek zor hale gelir. Biz, bu 
psikolojik etkeni yenmek üzere, bu sefer belki haddinden fazla sıkacağız 
veya sıkmaya mecbur kalacağız. O zaman da şöyle •anormal bir durum 
olur, enflasyon artacak hesabı içinde fiyatlarını artıranlar, bir süre sonra 
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mallarını satamaz hale gelirler. Bu sefer geriye dönmek zor olur, hatta es· 
ki fiya tlann altına düşmeye mecbur kalırlar. O da bazılarını fevkalade sı
kıntılı bir duruma düşürür. Bundan gazeteler bile nasibini alır. 

Soru : - Sorunlar bu düzeyde olduğuna göre, çeşitli çevrelerle di
yalog kurmayı düşünmüyor musunuz? İki kurulacak diyaloglarla müşte
rek çözüm yolları denemiyor musunuz? 

Cevap : - Biz bu meselede en zor bir sene içindeyiz. Herkesle diya
log kurmanın yararlarına inanıyorum. Gazetelerin ve yayın kuruluşlarının 
sahip ve yöneticileriyle de diyalog yararlı olacaktır. Çünkü hergün gaze
teyi açıp da fiyatlar ateş pahası, domatesin kilosu şu kadar arttı gibi baş
lıklar görmek fiyatları etkiler.Bazı yazılar etkiler. Ancak şunu bilmek ge
rekir. Bunlar enflasyonla mücadelenin evreleridir. Enflasyon hızında Ni
san ve Mayıs dönemlerinde artış olmuştur, ancak bundan sonra azalacak
tır. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının düştüğünü hep birlikte göre
ceğiz. Durum o kadar kötü değildir. 

Soru: - Bazı bakanların sözleri var. «Herşeyi hemen halledeceğiz 
demedik ya, önümüzde 5 yıl var» şeklinde. Bu sözler tepki ve psikolojik 
etki yaratmaz mı? 

Cevap : - Her meseleyi hemen hallederiz diye birşey sözkonusu 
olamaz. Meselelerin kendisine göre halledilme süreleri vardır. Mühim olan 
zik- zaklar çizmeden iş yapmaktır. 35 yıllık çalışma yaşamımın bilgi ve 
tecrübeleriyle iş yapıyorum. İzlediğimiz yolun doğru olduğuna inamyo· 
rum. Şunu açıkça ifade edeyim. Etki altinda kalmadan, .çeşitli sözlere ku
lağımı tıkayarak hu doğru politikayı yürütmeye kararhyım. Her gelen sö
ze kulak asarsak, ıdoğru çizgiden şaşarız, zik -zaklar çizeriz. Ben bunları 
herkese söyledim. Meclis'teki muhalefet gruplarına da, halka da söyledim. 
Biz buraya koltuk için gelmedik. Hizmet için geldik. 

Soru : - İktidara gelişinizden bu yana 6 ay geçti. Bu sürede neler 
yapıldığını söyler misiniz? 

Cevau: - Biz iktidara geldikten sonra geçmiş yıllarda yapılamayan 
birçok şeyi altı ayda yaptık. Kesin söylüyorum, bu ülke için reform sayı
lacak şeyler yaptık. Bir kere bakanlıkların düzenlemesini yaptık. Son bir· 
kaç dönemdeki kabinelerin bakan sayısına bakacak olursanız, en az ba
kanlık sayısı bizim hükümetimiz zamanındadır. Yetki süremizin bitimine 
kadar geri kalan düzenlemeler tamamlanacaktır. Bir başka konu, Türk 
parasını koruma mevzuatında yaptığımız köklü reformdur. Artık herkes 
cebine 3 bin doları koyup rahatlıkla yurt dışına çıkabilir. 

Ve bu reformlar içinde döviz karaborsasını önledik. Tahtakale, Tah
takale diyorlar. Nerede şimdi bu piyasa? Nerede döviz karaborsacıları? 
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Bunlar önlendi. Liberasyonla, ithalatta çok önemli adımlar atıldı. Bura
da birtakım rahatsızlıklar oldu, olacaktır da. 

ıBiz demiyoruz ki batının bütün mallarını ithal edelim, yerli üretici
nin birşeyi satılmasın. Biz batının teknolojisinden yararlanabiliriz. Ata
türk'ün de düşüncesi böyleydi. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine 
getirelim derken, bunu söylüyordu. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. 

İhracata gelince, 1984 yılı hedefimize ulaşacağız. Yıl sonu itibariyle 
7 milyar doları aşabileceğimizi söyleyebilirim. 

Soru : - Anavatan Partisi'nde özellikle son zamanlarda ortaya çı
kan rahatsızlık da dikkatle izleniyor. Sorun nedir? 

Cevap : - Öyle büyük bir ra'hatsızlık yok. Gerçek sebep bence, mil
letvekillerimizin tecrübeli olmayışından ve seçmen baskılarından kaynak
lanmaktadır. Bu arkadaşlarımız Meclis'e geldikten sonra vatandaşların iş
lerinin akınına uğradılar. Henüz tecrübesizler, hangi işlerin yapılacağını, 
hangilerinin yapılmayacağını zamanla öğreneceklerdir. 
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V. BASIN TOPLANTISI METNİ 

9 Haziran 1984 

Değerli Basın Mensupları, 

Bu basın toplantısında sizlere, Hükümetimizin iki önemli faaliyeti
ni kısaca anlatmak istiyorum. Bunlardan ilki, dün tamamlayarak Resm] 
Gazete'de neşrettiğimiz «İdari Reform Paketi», diğeri de bugün Meclis'e 
sevkedeceğimiz «Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı»dır. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümetimizin kurulduğu gün, daha güvenoyunu da beklemeden, 
14 Aralık 1983 tarihinde, bakanlıkların teşkilat ve görev esasları konusun
da 17 adet Kanun Hükmünde Kararnameyi neşrederek önemli bir idari 
reorganizasyon yaptığımızı hatırlayacaksınız. Bu operasyonla, bakanlık
ların kuruluş ve görev esaslan tesbit edilmiş ve sayılan azaltılarak, ida
renin etkin ve verimli 1bir şekilde yürütülmesi konusunda önemli bir re
form prograımı yürürlüğe konulmuştur .. . 

2680 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak hazirladığımız ve 18 
Haziran 1984 tarihli mükerrer Resmi Gazete' de neşrettiğimiz 33 Kanm-; 
Hükmünde Kararname ve bir de Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ka
mu kurum ve kuruluşları yeniden düzenlenmiş ve taşra teşkilatının b i.r 
kısmı hariç, İdari ~eform Paketi tamamlanmıştır. 

Yaptığımız bu idari reform ile; 

- Ana model gözden .geçirilerek değiştirilmiş, 

- Bakanlıkların teşkilat ve görevleri yeniden düzenlenmiş, 

- Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri reorga-
nize edilmiş, 

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yepyeni bir anlayışla ele alınarak, 
180 Ka!Jlu İktisadi Teşebbüsü ünitesjnin ·tek bir Kanun Hükmünde Karar
name ile düzenlenmesi sağlanmış, 

- Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri gözden geçirilmiş, 

- Çok sayıda kurul. komisyon ve komitenin kaldırılması temirı 

edilmiştir. 
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Değerli Basın Mensupları, 

Şunu iftiharla . belirtmek isterim : 

Yaptığımız bu idarenin' yeniden düzenlenmesi operasyonu, son dö
nemin en büyük reform hareketidir. 

Yıllardır üzerinde bol bol konuşulan, sayısız kurulların ve komis
yonların sonsuz toplantılarında laf ve kağıt üretilen reorganizasyon ça
lışmaları, Hükümetimizin cesur, enerjik ve kararlı tutumu ile altı aylık 
bir dönemde tamamlanmıştır. 

Bu çalışmalar yapılırken, günlük politikadan, küçük hesaplardan 
tamamen uzak kalınmış, devletin iyi idare edilİrtesifı{ gerektire~ bütün 
tedbirler düşünülmüş ve· bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınılma
mıştır. 

· Kıymetli Basın Mensupları, 

Yapılan operasyonların ana hedeflerini şöylece özetleyebiliriz: 

~ Devletin vatandaşa daha iyi_ hizmet vermesini sağlamak, 

- Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir, verimli ve ekono-
mik bir şekilde yürütülmesini temin etmek, · 

- İdari yapıyı dinamikleştirmek ve mümküıi olduğu kadar küçül
terek israfı önlemek, 

· - Devlet teşkilatını, herkes tarafından ·kolayca tanınacak, basit fa
kat akıİcı bir y~pıya kavuşturmak, 

Yeniden düzenleme çalışmalarımız dikkatle incelendiğinde şu hu
susların gerçekleştirildiği görülecektir. 

:___ ·Hükümet Programında vaadedilen, kamu yönetiminde değişik 
birimler tarafından aynı maksada dönük olarak yürütülen hizmetlerin 
bir arada toplanması, yetki ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarıla
rak teşkilatlanmada sadeleştirmeye gidilmesi, baka,nlık ve her seviyede
ki teşkilat sayısının birleştirilerek asgariye indirilmesi sağlanmıştır. 

-:- Hiyerarşik kademeler ve birimler belli bi:ı; esasa bağlanmıştır. 
- Bakanlıklar ve kamu kuruluşları görev ve hizmet alanlarına gö-

re birleştirilmiştir. Artık, işçinin işi bir bakanlıkta, çiftçinin işi bir ba
kanlıkta, esnaf ve sanatkarın işi bir bakanlıkta halledilebilecektir. 

- Bu sistem koordinasyon ihtiy~cını da asgariye indirmiştir. 
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, ana hizmet birimleri ile bwı-

Jara yardımcı olan ve danışma hizmeti yapan birimler, birbirinden ayrı
larak iyi bir personel reformuna zemin hazırlamıştır. 
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- Görev, yetki ve sorumluluklar açık, neı. ve ger.ektiğinde d~taylr 
bir şekilde belirtilerek, bürokratik hastalığa yakalanmayacak, kağıt ye
rine iş üretecek bir sistem geliştirilmiştir. Böylece, bürokrasi ile mücade
lenin ilk şartı da yerine getirilmiş olmaktadır. 

- En önemlisi de, yaptığımız çalışmalarda, «İdarenin millete hiz
met için var olduğu» prensibinden hareket etmemizdir. Devlet, millet 
için vardır, milletin emrindedir. Devlet teşkilatı da milletin malıdır. Bu 
bakımdan idareyi yeniden düzenleme çalışmalarımızda, demokrasiyi ge
liştirecek ve kökleştirecek prensiplere ağırlık verdik. 

Değerli Basın Mensupları, 

Memleketimizde yerleşmiş, fakat yanlış bir kanaat vardır. Hangi 
problem çözülmemişse, hangi milli mesele halledilmemişse, derhal en üst . 
~eviyede bir teşkilat, bir bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya yük
sek kurul kurularak meselenin halledilebileceği zannedilmiştir. Yaptığı
mız idari reformla, hu zihniyet sona erdirilmiştir~ Artık Türk İdaresi'n
de yeni teşkilatlanmalar beklenmemelidir. 

Nihai hedefimiz, dinamik, süratli ve müessir işleyen çekirdek bi; 
idari yapıyı gerçekleştirmek olacaktır. 

!Kıymetli •Basın Mensupları, 

Hazırladığımız İdari Reform Paketi hakkında bazı özet bilgiler ver-
mek istiyorum. · · 

Önce ana modelde yaptığımız değişikliklerle, bütün bakanlıklar v.:." 
diğer kamu kuruluşlarında kurulması öngörülen yardımcı hizmet birim
leri arasında yer alan «Genel Sekreterlik» ile «Komptrolörlük Dairesi 
Başkanlığı» ve «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» nı kaldırdık. Bu 
suretle hizmetlerin görülmesinde tekrarlar ve tedahüller önlenmiş ve et
kinlik sağlanmıştır. Bunun yerine «İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlı
ğı» kurulmuştur. Aynca, bakanlıklarda «Basın ve Halkla İlişkiler Müşa
virliği» iihdas edilmiştir. 

Ana modeldeki düzenlemelere paralel olarak, altı aylık uygulama
nın sonuçlarına göre bakanlıklar yeniden düzenlenmiştir. Bu arada, Ta
nın Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık ve İs·kan Bakanlıklarında öneml i 
değişiklikler yapılmıştır. 

9rnek olarak, bugüne kadar üç bakanlık halinde idare edilen Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının tek çatı altında toplanmasını göstere
biliriz. Getirilen değişiklikle bakanlık organizasyonu, konu ve ürün ba
zından fonksiyon bazına, rutin hizmetler yaklaşımından entegre tarım ve 
kırsal kalkınma yaklaşımına yöneltilmiştir. Hizmetin ifasında ağırlık, taş-
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ra teşkilatına kaydırılarak, taşra üniteleri sevk ve idare birliği dina
mizme kavuşturulmuştur. Onbir olan ana hizmet birimi üç koordinatör 
birimine indirilmiş, ayrıca katma bütçeli Orman Genel Müdürlüğüne ila
ve olarak, Yol-ıSu-Elektrik, Toprak-Su ve Toprak İskan Genel Müdürlük
leri birleştirilmiş ve «Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü» adı altında güç
lü bir teşkilat kurulmuştur. 

Aynı şekilde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında yedi ana hizmet 
birimi dörde indirilmiştir. 

Başbakanlık merkez teşkilatı ve Başbakanlığa bağlı ·kuruluşlar da 
bütünüyle yeniden düzenlenmiştir. 1961 Anayasası, Başbakan'a sadece, 
«Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlama» ve «Hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini gözetme» görevini vermişken, 1982 Anayasası buna 
ilave olarak Baş~akanı, «Bakanlıkların görevlerinin Anayasa ve kanua
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri al
makla yükümlü» kılmıştır. 

Bu ölçüde geniş yükümlülüğü bulunan Başbakanın emrine, hızla de
ğişen ekonomik ve sosyal şartların gerektirdiği şekilde koordinasyon ve 
takip mekanizmasını işletebilecek, kurmay hizmetleri görecek, yönetime 
dinamizm kazandıracak, uzmanlaşmış güçlü bir kadro ve sağlam yapılı 
bir teşkilat verilmesi kaıçınılmazdı. Refonn Paketi ile bu teşkilat gerçek-

. leş tirilmiş tir. 
· Aynca, Başbakanlığa bağlı kuruluşlar_ sıkı bir incelemeye tabi tu

tulmuş ve dört müsteşarlık kaldırılmıştır. 
nevlet Planlama Teşkilatı, planlama, koordinasyon ve uygulama 

fonkisyonlarına göre yeniden düzenlenmiş ve Serbest Bölgeler Genel Mü
düriüğü, Başkanlık şeklinde bu teşkilata bağlanmıştır. 

Sayın !Basın Mensupları, 

İdari Rıeform Paketimizin en önemli bölümlerinden birini, Kc;ımu 
İktisadi Teşebbüsleri meydana getirmektedir. Bu alanda yapılan düzen
lemeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin piyasa -ekonomisi kaidelerine gö· 
re işlemesi esasına dayandırılmıştır. Suni olarak, ayrı bir hiyerarşik kade
me şeklinde kurulan yedi üst kurum, yani basındaki deyimiyle «Şapka
lar>> kaldırılmıştır. Otuziki teşkilat kanunu kaldırılarak, bunların yerin~ 
tek bir çerçeve kanunu getirilmiş, kuruluşların ana statü ve sözleşmeleri· 
ne, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun yönetimiyle esnek
lik kazandırılmıştır. Ayrıca getirilen sözleşmeli personel sistemiyle, kali
teli eleman istihdamına imkan sağlanmıştır . 

. Son olarak, bakanlıklarda, çeşitli mevzuatla kurulmuş 92 adet ku
rul, şfıra, komisyon ve komiteden 56'sı kaldırılmıştır. Böylece, hizmetle-
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rin görülmesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağı gibi, i·ş akımı 

da süratlenmiş olacaktır. Bu suretle, sorumluluğu yayma, saatlerce sü
ren ve devletin en üst görevlilerini meşgul eden toplantılar ve «komis
yona havale» sistemi yerine, süratle işleyecek bir idari yapı geliştir:l.: 

miştir. 

Bu arada, idari usfıl ve işlemleri basitleştirme ve kırtasiyecili.ği 

azaltma konusunda~i çalışmalarımız da hızlı yürütülmektedir. Nüfus ve 
pasaport işlemlerini ıbasitleştiren kanun hükmünde kararnameler da ta.:. 
mamlanmıştır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Yürüyen, işleyen ve verimli bir devlet mekanizmasının ülkemize ka
zandıracağı çok şey vardır. Bu mekanizmanın bir an evvel işlerliğe ka
vuşturulması memleketin menfaatinedir. 

Herkesin bu meselede bize yardımcı olmasını rica ediyorum. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarının, idari reform ça
lışmaları ile aynı zamanda yürütülmesi, bu çahşmalann beş yıllık plana 
aksettirilmesi bakımından iyi bir tesadüf olmuştur. 

Bildiğiniz gibi Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi, Bakan
lar Kurulu Kararı olarak 16 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu stratejiye dayanılarak hazırlanan Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı Tasarısı, bugün Türkiye Büyük. Millet Meclisine tevdi 
edilecektir. 

24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Programı, 
Hükümetimizin kuruluşuna kadar belirli bir dönemde bazı sapmalaı:a 
uğramasına rağmen, Türkiye'nin İktisadi Politikasında yeni bir dönem 
başlatmıştır. 13 Aralık 1983'te göreve başlayan Hükümetimizin özellikle 
son altı ayda aldığı idari, mali ve iktisadi kararlar ve çıkarılan kanunla
rın uygulamaya girmesiyle, Türkiye yeni ve dinamik bir sosyo-ekonomik 
yapıya geçmektedir. Bu sebeple Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'.nın 
daha önceki planlardan mahiyet itibariyle önemli farklar göstereceği ta
biidir. 

·Bu anlayış muvacehesinde, Beşinci Beş Yıllık Planın ana hatların 
şöylece özetleyebilirim. 

- Devletin asli fonksiyonları ile birlikte altyapı yatırımlarına ağır
lık vermesi ve rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin gerçekleşti· 
rilımesi esastır. 

612 



·_ .. Önümüzdeki beş yılın eri önemli meseleleri arasında, enflasyon, 
döviz gelirlerimizin hızla artırılması gereği ve işsizlik yer almaktadır. 

- Bu plan döneminde GSMH'nın yılda ortalama % 6,3 nisbetinde 
artması ve 1983 sabit fiyatları ile 16,3 trilyon liraya varması öngörülmüş
tür. Bu kalkınma hızı, ülkemizde son on yıldan beri gerçekleştirmeyi ade
ta unuttuğumuz bir oranı hedef almaktadır. Planın ilk yılında % 5,3 olan 
kalkınma hızı, beşinci yılda % 7'ye ulaşacaktır. Bu ise, belirli bir süre 
zarfında işsizlik sorununun hafifletilmesi için gerekli olan kalkınma J ıı
zına tekabül etmektedir. 

- Sektörel olarak yıllık üretimin tarımda % 3,6, sanayide % 7,5 
ve hizmetlerde % 6,4 artması öngörülmüştür. 

- Bu kalkınma hızları ile sanayi sektörünün GSYİH da, 1984'de 
% 31,9 civarında olan payının, plan dönemi sonunda % 33,7'ye yüksel
mesi; tarım sektörünün payının da % 17,7'den % 15,S'e inmesi planlan
mıştır. 

- Enflasyonun Plan dönemi sonunda % 1 O civarına çekilmesi hedef 
alınmıştır. 

- Döviz gelirlerimizin artırılmasında en önemli unsur ihracattır. 

İhracatın yılda ortalama % 15,7 artarak, plan dönemi sonunda 14,5 mil
. yar dolara varacağı öngörülmüştür. 

. - Serbest piyasa ekonomisinin tesisi b_akımından devlet tekelleri da
hil her türlü tekelin kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Tütün 
ve çay da bunlar arasındadır. 

- Kalkınmada öncelikli yöreler hariç olmak üzere, imalat sanayiin
de devlet, tamamlanması gerekli görülen yatırımlar ile rasyonelleştirme 
dışında yeni yatırımlara girmeyecektir. 

-- Devlet, yatırım politikasında altyapı projelerine ağırlık verecek-
tir. 

- Tasarruf ve teknoloji yetersizliğini telafi etmek için, dış kredi 
ve özellikle yabancı sermayeden en verimli şekilde istifade edilecektir. 

- Dış ticarette liberasyon genişletilecek, plan dönemi içerisinde ser
best döviz kuru sistemine geçiş ortamı hazırlanacaktır. 

- Kalkınmamızın en önemli darboğazlarından biri olan elektrik 
enerjisi sorunu, bu plan dönemüıde çözüme kavuşturulacak; yıllık elek
trik enerjisi üretimi 24,7 milyar kwh'tan, Plan-dönemi sonunda 50,7 milyar 
kwh'a erişecektir. Böylece, sanayimiz kesintisiz ve kaliteli elektriğe kaYu

şacak, elektriksiz köy kalmayacaktır. 

613 



- Plan dönemi içerisinde ilkokullarda okulfaşma oranı % 100, or
taokularda % 20, mesleki teknik okullar ilemeslek liselerinde % 20, genel 
liselerde % 18,8 ve yüksek öğretimde % 12'ye ulaşacaktır. Eğitim ve öğ
retimde kaliteye önem verilecektir . 

. - 10 bin kişiye isabet eden yatak sayısı 26'ya çıkacaktır. 

- Sosyal güvenlik sistemine dahil nüfus % 50'nin üzerine çıkarıla-
caktır. · 

- Topluma ·götürülen kamu hizmetlerinde etkinliği ve çabul~lu~u 
sağlamak amacıyla bürokratik işlemleri azaltacak tedbirler alınmas'ına 
devam edilecektir; Özellikle vatandaş ile doğrudan teması gerektiren gö
rev ve hizmetlerde idare -halk ilişkisinin ahenkli bir şekilde' yürütülmesi
ne önem verilecektir. Bu ahengin düzenlenmesinde devletinyatandaşa iti
madı esastır . 

.:_·Az ve orta gelirli vatandaşlarımızın g~çimine tesir eden en önemli 
sorunlardan biri konuttur. Hükümetimiz döneminde başlatılan konut fo
nu uygulaması, Plan döneminde konut sorununun çözümünde en etkili 
araç olacaktır. 

- ~alkınmada öncelikli yörelerimizin gelişme potansiyeli ekono
mik, mali, sosyal ve idari tedbirleri ihtiva eden · politika ve programlarla 
harekete geçirilecek, bu yörelerimiz ile diğer yöreler arasındaki gelişmiş
lik far klan azaltılacaktır. 

- Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi:ride, ekonomimizin ihtiyaç duy
duğu ve milletimizin sabırsızlıkla beklediği, başta Atatürk Barajı ve Gü- · 
neydoğu Anadolu Sulama Projesi olmak üzere, ikinci Boğaz Köprüsü, 
Ankara- İstanbul Ekspres Yolu, Nükleer Enerji Santralı, Karakaya, Altın
kaya ve diğer önemli baraj projeleri hızla sürdürülecektir. 

- Bu Plan döneminde 1983 sabit fiyatları ile toplam 15,l trilyon li
ra yatının yapılması öngörülmüş olup, bu miktarın 14,4 trilyon .liralık 
kısmı sabit sermaye yatırımıdır. Bu sabit sermaye yatırımının % 20,9'u 
imalat sanayiine, % 18,6'sı ulaştırmaya, % 15,2'si konut yapımına, % 14,9'u 
enerji sektörüne ve bakiyesi de diğer sektörlere ayrılmış olacaktır. 

- Beşinci Plan döneminin son yılında, et üretiminin (su ürünleri 
dahil) 1,1 milyon tondan, 1,5 milyon tona; Linyit kömürü üretiminin 20.3 
milyon tondan 50,9 milyon tona, çimento üretiminin 13,6 milyon tondan 
25,1 milyon tona, çelik üretiminin 3,9 milyon tondan_-7,5 milyon tona var
ması öngörülmüştür. 

- 1983 yılında 1080 dolar olan fert başına GSMH'nın, Plan dönemi 
sonunda 1983 sabit fiyatları ile 1353 dolara çıkması hedef alınmıştır. 
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Değerli Basın Mensupları, 

Memleketimizin bütün potansiyeli değerlendirilerek gelişmiş ülkeler 
safında yer alabilmemiz için her türlü gayret sarfedilecektir. Kalkınmış 
ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş yetişkin kadrolarımızın mevcudi
yeti en büyük teminatımızdır. Doğru tesbit edilmiş hedeflere kararlı bir 
şekilde yürüdüğümüz takdirde, Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla, beş yı
lın sonunda kalkınma yolunda önemli bir merhaleye ulaşacağımızı söy
leyebilirim. 

Bu duygularla, İdari Reform ve Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmaları
nın memlektimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
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BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İLE İLGİLİ OLARAK 
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNE VERİLEN 

BRİFİNG ÖNCESİ YAPILAN KONUŞMA 

20 Haziran 1984 

Türkiye'nin en önemli darboğazları ödemeler dengesindedir. 198.0 
yılında yürürlüğe koyduğumuz programın ana hedeflerinden biri ödeme
ler dengesi meselesini çözmek, Türkiye'yi dünyaya açmak ve sağlam bir 
ekonomik yapıya kavuşturarak, bir daha, 10 senede bir tekrar eden hadi
selere düçar bırakmamaktır. Bunda başarılı olabilir miyiz? Ben başarılı 
olabileceğimiz kanaatindeyim. 

1984 yılı için önceden hazırlanmış bir ara program uygulanmakta
dır. Bu programın hedeflerine ulaşılması için çalışıyor. 

Bizim plan anlayışımız, bazı arkadaşlarımızın plan anlayışından 
farklı olabilir. Zaten geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, muhtelif konu
larda iktidarların durumuna göre plan anlayışında farklılıklar gözükmek
tedir. Bu hükümetler ile yakından ilgilidi;ı:-. Hükümetlerin programları ile 
yakından ilgilidir. Nitekim bugün incelemeye başladığımız Beşinci Yıllık 
Kalkınma Planı da genel hatları itibariyle, Anavataıi HÜkümeti programı · 
istikametindedir. Bu program istikameine getirmek için, ilgili arkadaşla
rımız uzun süre çalışılmıştır. 

1980 yılından itibaren bir istikrar programı uygulanmaktadır. İs
tikrar programının e·sas itibariyle iki gayesi vardır. İlk gayesi., ekonomide 
bozulmuş dengeleri yeni baştan sağlamaktır. Bu gaye giderken izlenecek 
yol, Türkiye ekonomisini dışa açmak, dünya ekonomisi ile paralel hale 
getirmek, kapalı sistemden açık bir sisteme doğru yürümektir. 
Bizim, beş yılık kalkınma planı sonunda, bu söylediğimiz istikamette 
çok büyük mesafe alacağımızı ümit ediyorum. Dışa açılmayı, Türk ekono
misini bir takım sıkıntılardan kurtarmanın yolu olarak görüyoruz ve hal
kımıza daha ucuz daha kaliteli mal ve l1izmet vermenin yolunun buradan 
geçtiğikanaatindeyiz. Bu hedefin yerine getirilebilmesi için plan yapmak 
da kafi değildir. Çalışmak şarttır ve bu çalışmalarda toplumun hemen 
bütün kesimlerinin desteğini alabilmek, onlara meseleleri açık kalplilikle 
söylemek elzemdir. Son dört sene içinde memleketin karşılaştığı çok cid
di darboğazlardan geçerken, çıkar yolun ancak bu olduğu görülmüştür. 
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Meseleyi hiçbir zaman politik olarak 'görmedik. Tabii, politika ya
pıyoruz. Politikacıyız, ama, bu gibi teknik konuları, gelişme kanunlarım 
:mümkün olduğu kadar seçim devreleri dışında politik olarak görmeme
ye büyük itina gösterdik. Bütün bunların kararını tabiatıyla milletimiz 
vermektedir ve karar yolu da seçimlerden geçmektedir. Türkiye'de 1963 
yılından bu yana uygulanan dört planlı dönemde karşılaşılan bütün en
gellere rağmen büyük mesafe alınmıştır. 

Tenkitler yapılabilir, «şöyle olsaydı, böyle olsaydı» denilebilir. Ama 
unutmamak lazım, her tenkidin bir de cevabı vardır. İçinde bulunulan 
şartlara göre hareket edilmiştir. Memleketin insan gücüne göre hareket 
edilmiştir. Nihayet bilgimiz, becerimize göre hareket edilmiştir. Ama, ben 
geçtiğimiz bütün dönemlerde, hiçbir iktidarın kasıtlı olarak hareket etti
ği kanaatinde değilim. Herkes kendi bildiği, inandığı yoldan bu memle
kete hizmet etmek istemiştir. Birisi daha fazla baş anlı olmuştur, öbürü 
daha az başarılı olmuştur. Onun kararını neticede demokratik sistemde 
halkın vermesi daha doğrudur. 

Türkiye'de planlı dönemde yaklaşık yüzde 7'lik bir kalkınma hızı 
sağlanmıştır. 1974 ara programını hedeflerine ulaşılabilmesi için çalışıl
maktadır. Bazı sıkıntılar vardır. Zaten ekonomik gelişme sıkıntısız olmaz. 
Önemli olan, sıkıntıların adaletli ıbir şekilde dağıtılmasıdır. 

1985'ten başlayacak bu plan dönemi sonunda çok farklı bir Türkiye, 
bugün konuştuğumuz, düşündüğümüz rakamların da ötesinde bir Türkiye 
göreceğimize büyük inancım var. Gayemiz bu plandaki hedeflerin de üze
rine çıkmaktır. Türkiye bunu misallerini vermiştir. İnanıyorum ki, 1989 
yılı sonunda bugün düşündüklerimizin ötesine varırız ve memleketimizin 
insanlarını daha mesut insanlar haline getiririz. 
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BÜYÜKÇEKMECE BARAJININ TEMEL ATMA TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMA 

22 Haziran 1984 

İstanbul, Türkiye'nin incisidir. Bu şehri güzelleştirmek ve daha iyi 
yaşanır bir hale getirmek bizim boynumuzun borcudur. İstanbul'un yanı
sıra diğer büyük kentlerimizi de aynı şekilde düşünüyoruz. İstanbul'un 
büyük boyutlara ulaşan su sorunu biran önce çözümlemek amacıyla pro
jenin yapım süresini kısaltıcı tedbirler aldık. Büyük kentlerde daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla geliştirilen yeni belediyecilik sisteminin olum
hı sonuçları görülmeye başlamıştır. Mahalli idarenin daha iyi hizmet ve
rebilmesi için gelirlerini artırıcı önlemler alıyoruz. Bu nedenle İstanbul, 
İzmir ve Ankara' da elde edilen vergi gelirlerinin yüzde üçü büyük şehir 
belediyesine verilecektir. Ancak İstanbul gibi büyük kentlerimizde yaşa
yanlar da bu getirilen hizmetlerin karşılığını eksiksiz olarak ödemek zo
rundadırlar. Bu hizmetlerin bedeli Anadolu'nun gelişmemiş şehirlerindeki 
insanlardan alınamaz. Esas felsefemiz budur. 
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ANAP TEŞKİLATINCA İSTANBUL'DA VERİLEN İFTAR 
YEMEGİNDE YAPILAN KONUŞMA 

22 Haziran 1984 

En önemli sorunlarımızdan birisi ortadireğin güçlendirilmedir. 1980 
yılı öncesindeki enflasyon orta direğin imkanlarını zayıflatmıştır. Bu im
kanları yeniden güçlendirmek dünyanın en zor işlerinden biridr, ama im
kansız değildir. Biz enflasyonu. aşağıya çekmek için iyi yoldayız, ama me
selenin çözümünü üç ayda altı ayda kimse beklemesin. Aldığımız tedbirler 
Temmuz ayından itibaren etkisini gösterecek ve enflasyon aşağıya inmeye 
başlayacaktır. Yapmış olduğumuz programa göre enflasyon hızını 1985 yı
lında yüzde 20-25'e indirmeyi öngörüyoruz. Ama bunu birlik içinde ya
pacağız. Basın tabiyatıyla hürdür. Özellikle ekonomik konularda, bazen 
manşetlerin hızlandırdığı enflasyon da vardır. Bu psikolojik bir konutlu~, 
ama onun da ilacı var. Sıkının üzerinde srkı bir para politikası uygula
malı. 

. İhracatımız geçen yıla göre yüzde otuz oranında artış gösterdi ve bu 
yıl 7 milyar dolara yükseleceğini umuyorum. Türkiye'nin itibarı 1980 
yılından beri hızla artmaktadır. Türkiye'nin hızla gelişmesi için büyük 
projeleri cesaretle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sadece Güneydoğu Anado
lu Projesi gerÇekleştiğinde 15 -20 milyon insana ekmek kapısı açılacaktır. 
Beş yıl sonra tekrar seçim olacak o zamana kadar eğer yaşarsak, Türkiye'
nin •çok daha faklı bir memleket olacağını hepimiz göreceğiz. 
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GÜNAYDIN GAZETESİ'NE FİYAT ARTIŞLARI VE ENFLASYON 
KONUSUNDA VERİLEN BEYANAT 

22 Haziran 1984 

Bu ayarlamaları yapmaya mecburduk. Yapmasaydık ' para basardık, 
diyelim ki kağıda yaptığımız zam gazeteyi alaııa yansır. Ama kağıda zam 
yapmayıp kağıdı para :bassaydık, o vakit gazeteyi almayan kişiye de zam 
yansımış olurdu. Telefona zam yapmasak telefonu olmayana da zam yap
olurduk. Burada mantıklı olan şudur, bir anormal durum yok şimdi bir 
misal vereceğim demir konusu. 1980 senesi 24 Ocak'ın akabinde demir 42 
liraydı. Şimdi demir serbest piyasada 115 lira. Dolar 1980 yılının Ocak'nda 
70 lira iken şimdi 370 lira oldu. 5 ·küsur misli artış. Demirde ise 3 misli ar
tış var. Demiri gümrüksüz, bu dolardan ithal etsek şimdiki fiyata çok ya
kın oluyor. O vakit fiyatların bir dep.gesizliği çıkıyor ortaya. Bizden önce _,. 
başlamış bu dengesizlik, fiyatlar vaktinde ayarlanmamış. 

Ama söylediğimiz şu, biz mücadeleyi yaparız. Eksikleri tamamla
rız, şimdiye kadar alınmamış tedbirleri de alırız. 1980' den sonra enflas
yonu nasıl düşürmüşüz. Neden aynı şeyi yapamayalım? 

1983 enflasyonu hızında ilk altı ayı yüzde 27, ikinci altı ayı yıllık bazı 
yüzde 40, son 4 aylık yıllık bazı yüzde 60. İşte bunun manası yüksek enflas .. 
yon hızı ile 1984' e girme oldu. İktidar olduğumuzda da bunu söyledim kar
şılaşacağımız en büyük problem bu olacak diye. Hızlanan enflasyonu aşa
ğı çekmek çok zordur, tedbirler alındı Mevduat 'faizleri yükseltildi. Bir de 
bunun üzerine fiyatları ayarlanmamış mallar ayarlandı. Bir kısmını yap
tık bir kısmını yapamadık çünkü 25 Mart yerel seçimleri nedeniyle bu zam
ları 2 ay geciktirdik. Şimdi söylenen şey şu bu zamların gecikmesi zincir
leme zamlara mı neden oldu. Hayır kanaatım o değil, o biraz abartmadır. 
Enflasyon beklentisi ile zam yapmışlardır. Ben de şunu söylüyorum: Bu 
enflasyon beklentisini kırmak için bizde zorunlu olarak vidayı biraz daha 
sıkarız. Vidayı sıkınca da o zammı yapan geriye dönse bile kendisini kur
taramaz. Daha geriye düşmesi lazım tabii. Buna benim söyleyeceğim bir 
şey yok, çünkü elimde olan bir kontrol da değil. Hatta şaka yollu söyle
dim gazetelere de tesir eder diye. 

Ancak ikinci yarı hızın gerileceğini söyleyebilirim. Çünkü bizim eli
mizde olmayan bazı faktörler var. Biraz da dış faktörleri görmek lazım. 
Dış dünya fiyatları, harp durumu filan gibi birçok şeü var. 
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Fransa peyniri ile ·ketçap eskiden tezıgah altında satılıyordu. Şimdi 
serbest satılıyor. İşte tüketiciyi koruma buradadır. Çünkü Türk tüketi
cisi ithal malın kalitesini görüyor. Kendi üreticisini zorluyor. Türk üreti
cisi de kalite malı, ithal malına bakarak üretiyor. Eskiden birçok sanayici 
korkuyordu ithal malı ile rekabet edemeyiz diye. Şimdi karşı çıkmıyorlar. 
İhracat kim ne derse desin sürekli artıyor. Bu yıl sonunda ihracatımız 7 
milyar doları bulacak. 

Hayali ihracat olabileceğini düşünerek vergi iadelerini indirmeye 
karar vermiştik. Ama bir de hayali ithalat çıkardılar ki, gülmemek müm
kün değil. Bir türlü mantık alabilecek bir rş değil. 

Bütün gözlerin bizim üzerimizde olacağı tabiidir. Bizi seçimler bu 
hale getirdi. Hem Meclis içinde hem dışındaki muhalefet bizim yanımızda 
zayıf kaldı. Bizi yıpratmak için her türlü hareket yapılacaktır benim ar
kadaşlarıma. Bir de eski partilerin canlanması mümkün değil. Ama baş
ka bir parti, yeni bir parti çıkabilir. Memleketin bir daha eskiye dönüş ya
pacağını da zannetmiyorum. Şimdi bütün bunların hepsi gelip bizim par
timizin üzerinde yoğunlaşıyor. Birden bire üç senenin verdiği boşluktan 
:Sonra işi olan, millet1vekillerine hücum etti. Bir günde 50- 60 kişi milletve
killerine başvurmaya başladı, işini hallettirmek için. Bu yükün altında 
ezildiler milletvekilleri, iktidar partisinden olduklarından. Tabii hangi iş 
yapılır hangi iş yapılmaz bunu bilmediklerinden zorlandılar. Ama şimdi 

· öğreniliyor. Bizim aramızda eski milletvekili çok az olduğundan böyle et
kilendik. Partimizde muhtelif eski görüşler,·oraya sempati duymuş kişiler 
çardı . ' 
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ZEYTİNBURNU'NDA DÜZENLENEN GEÇEKONDU TAPU VE 
TAPU TAHSİS BELGESİ DAGITIM TÖRENİNDE 

YAPILAN KONUŞMA 

23/6/1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Hükümet Programında yer alan, konutta olduğu gibi öteki altyapı 
hizmetleri ile işsizlik ve pahalılık sorunlarına da çözüm getirmek başlıca 
hedefimizdir. Özelikle, büyük şehirlerde etkisi çok fazla olan işsizliği ve 
pahalılığı önleyebilmek için sabır, metanet ve kararlılık gerekmektedir. 
Bu yönde her türlü önlemi aldık. Ancak, biraz zamana ihtiyacımız vardır. 
Bize bu imkan verildiğinde sıkıntılar geride kalacaktır. Konut sorununa 
köklü bir çözüm getirmek çabası içindeyiz. Bu konuda hizmet veren yapı 
kooperatiflerini destekliyoruz. Bu yıl 35 milyar liralık kredi talebini kar
şılamaya çalışıyoruz. 

Türk insanım başta gelen emeli, başını sokacağı iki göz odalı bir eve 
sahip olmaktır. Söz vermiştik, iktidar olduktan sonra tapu tahsis belges'i 
işlemlerini hızlandırdık. Sorunları dikkatle takip ediyor, vaadlerimizi ye
rine getirmeye çalışıyoruz. 

Türkiye'nin bugünkü en önemli sorunlarının başında enflasyon, iş
sizlik ve konut darlığı gelmektedir. Ülke sorunlarının 30- 40 yıllık bir geç
mişi vardır. İşte bu sorunlara biz bir - iki yılda çözüm getirirsek, çok bü
yük başari sahibi oluruz. 

Halen hayat pahalılığını durdurmak jçin tüm önle_mleri aldık. Ama 
gerçek ucuzluğu zaman getirecektir. Mevcut sorunların Çözümü için yurt
taşlarımızın da Hükümete yardımcı olması gerekir. · 

Bugün pek çok kişi konut kiralarım yüksekliğinden yakınıyor. Özel-· 
likle büyük kentlerde kiralar aşırı oranlara ulaştı. 

Gerçekten de biiyük şehirlerimizdeki nüfus artışı karşısında konut
lar yetersiz kaldı. Biz konut yapımını da ön plana aldık. Bu mesele bugüne 
kadar da ele alınmış, ancak dağıtılan para yirmi milyar lirayı geçeme
mişti. Biz planladığımız usullerle, elde edilen yeni kaynaklarla konut fo
nuna ~yda on milyar lira gelir sağladık. Kooperatiflere bu yıl 35 milyar 
lira kredi dağıtacağız. Bunu dışında vereceğimiz kredilerle bu miktar 150 
milyar lirayı bulacak. İstanbul'un çeşitli sorunları yanında su ve yol gibi 
çok önemli sorunlarının da süratle çözümlenmesi gerekir. Halen kent-· 
içindeki bozuk ikibin km. lik yolun onarımı devam etmektedir. 

Zeytinburnu'ndaki kum depoları kaldırılmaktadır. Kum depoiarı da 
Türkiye ekonomisinin önemli bir koludur. Meseleyi hallederken, depo sa
hiplerini de rahatsız etmemek gerekir. 
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İSTANBUL'A DÖNERKEN ESENBOGA HAVAALANINDA 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

24 Ho.ziran 1984 

Soru: - Türk-İş yetkilileriyle görüşecek misiniz? 

Cevap : - Türk-İş'le görüşürüz biz. Onu yanlış yazdınız, vaktimiz 
<Olmadı, ıben bu arada çok seyahat yaptım. 

Soru : - Türk-İş'in görüşme talebi size ulaştı mı? 

Cevap : - Bir hafta evvel Sadık Şide'nin bir talebi ulaştı. Görüşe
.ceğim diye haber verdim. Her halde bayram sonrası görüşürüz, ya da bu 
.sıra olursa olur. Ama şu anda bilemiyorum. 

Soru: - İki ay sonra enflasyon ne oranda olur? 

Cevap: - Ben falcı mıyım? «6 aydan sonra yavaş yavaş düşmeye 
b·aşlar» dedik. Temmuz ayında, bir önceki aya göre düşmesi lazım. 

Soru: - Kararnamelerin kanşıklıklar yarattığı söyleniyor, bu karı
·şıklıklar ne k~dar sürede giderilebilir? 

Cevap : - Geçen sefer de öyle söylediniz. Karışıklık doğmamıştır . 
. ıÇünkü bu sefer iki tane bakanlıkta, büyük ciddi revizyon yapıldı. Diğer 
bakanlıklarda da birşey yok. Bu da sadece şablona uydurulmuştur. İki 
'bakanlıkta da hemen tayinler yapıldı. 

Soru : - SODEP Genel Başkanı'nın bir açıklaması varmış, vatan
,daşlar pahalılığa karşı yürümek istiyormuş? 

Cevap: - SODEP Genel Başkanı'na cevap .vermiyorum. Dikkat eder
:seniz piz, hiçbir partiyle polemiğe girmiyoruz. 

Soru : - Memur katsayısı 41 olacak mı? 

Cevap : - Çıktığı zaman göreceksiniz. Şimdi garanti bir şey söyle

-yemem. 
Soru: -· Toplu Konut Fonunda ne kadar para toplantı? 

Cevap: - Paramız çok, merak etmeyin, herkese yeter. Konut Fo
nu'na gelen para talepten daha fazla olacak diye endişe ediyorum. 
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ALTI AYLIK İCRAATIN İÇİNDEN 
ADLI KİTABIN ÖNSÖZÜ 

25 Haziran 1984 

Değerli Arkadaşlarım, 

Hükümet olmamızdan bu yana geçen 6 aylık sür~de çok · geniş kap
samlı, ,çok hayati ve milletimizin hayrına olduğuna içten inandığımız bir 
icraat dizisi geride bırakılmıştır. 

Güven oyu aldığımız 13 Aralık 1983 tarihinden bugüne kadar, 61 
kanun tasarısı kanunlaşmış ve 37 kanun tasarısı da T. B. M. M. Başkanlı
ğına arzedilmiştir. Ayrıca 60 kanun hükmünde kararname ile 823 karar
name yürürlüğe konmuştur. 

Fakat en önemlisi, bu icraatın büyük bölümünün el dokunulmaz 
hale gelmiş konulara yönelmesidir. Örneğin 30 yıldır askıda kalmış bir 
imar affı, bir tapu meselesi, bir kanunun tashih edilmesi sonucu hal yo
luna sokulmuştur. 

Konut sıkıntısının çözümü için, gene mevcut bir kanun, kaynak ya
ratılmak suretiyle işlerliğe kavuşmuştur. Bu kanuna, çıktığı dönemde 20 
Milyar lira kaynak bulunamazken, bu yıl, üstelik her ay 10 Milyar lira 

. «Toplu Konut Fonuna» akmaktadır. · · 
El dokunulamayan bir başka örnek daha vereyim ... Memurlardan 

· alınan Meyak kesintileri ... Geçtiğimiz bu 6 ay i.çinde tüm memurlara bu 
kesintiler 2 taksitle geri ödenmiştir. 

Döviz taşıma se~bestisi, dış seyahat özgürlüğü, ithalatın serbest bı
rakılması, döviz, sigara karaborsasının sona erdirilmesi, haksız kazanç
ların her geçen gün yok edilmesi gene bu 6 aylık icraatın sonuçlan ara
sındadır. 

Son çıkan kararnamelerden biriyle de memlekette çok büyük idari 
bir reformun temeleri atılmıştır. Bu kararname ile çağdaş, gerçekçi ve 
·bürokrasiyi asgariye indirecek bir idari yapının kanuni temeli sağlan
mıştır. Bu alt yapı sayesinde devlet çarkı daha iyi işleyecek, devletin üret
tiği mal ve hizmetler vatandaş~ daha ucuz ve sür~tli ulaşacaktır. 

Değerli Arkadaşlarım, 

Böyle yenilikler, böyle idari reformlar sadece ülkemizde değil uygu
lamaya konulan bir çok ülkede de başlangıçta yadırganmışlardır. Böylesi 
zihniyetdeki bir icraatın dirençle karşılanması da doğaldır. 
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Fakat ·memnuniyet verici olan taraf halkımızın büyük Çoğunluğunun 
bu icraatı desteklemesidir. Çünkü halkımız zorluklara katlanılmadığı, 
göğüs gerilmediği takdirde her şeyin gene «eski tas, eski hamam» olarak 
kalacağını gayet iyi bilmektedir. 

Biz, daha iktidara gelmeden meselelere nasıl yaklaşacağımızı açrkca 
ortaya koymuştur. Ne kadar el sürülmeyen. mesele varsa, korkmadan, 
cesaretle üstüne de gidiyoruz. 

Sanırım bu geçen 6 ay 'bu yönümüzü yeterince ispatlamıştır. 

6 aylık icraatımız, inanıyorumki ekonomimizi milletçe layık olduğu
muz büyüme sokmaya başlamıştır. Hatırlarsınız 1980 yılında Türkiye'ye 
Avrupa' da bir yardım torbası açılmıştı. Bir küçük ülke de, torbaya 1 Mil
yon dolar atmıştı. Bugün ise Türkiye, mal sattığı bazı ülkelere, 700 Mil-
yon dolar borç verebilecek bir duruma gelmiştir. . 

Dış Kredi itibarımız artık olağanüstü yükselmiştir. Geçmişte bir 
atom santrali kurmak istedik, kimse yanaşmamıştı. Bugün ise atom sant
ralini kredi ile kurmak için, önümüzde, iki ayn ülkeden, iki ayn teklif 
vardır. 

Zaman aleyhimize değil, lehimize çalışmaktadır. Ekonomimiz, ge-
riye değil, ileriye gitmektedir. Geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak, 
Ümitle bakmak hakkımızdır. Siyasi yönden de itibarımız hak ettiğimiz· 
noktaya ulaşmaktadır. Türkiye yeniden Avrupa Konseyinde kendi parle-
menterlerimiz tarafından temsil edilmektedir. Batı ülkelerinin günde
minde Türkiye, her geçen gün daha fazla yer almaktadır. 

Bugün bu icraatın tek amacı vardır. O da memleketimizi ileriye, Ba
tı ülkelerinin seviyesine ulaştırmaktır. Atatürk'ün çizdiği yol da budur. 

·Bunun ilk gereklerinden birisi bütün Batı ülkeleri_ni refaha kavuştu
ran serbest piyasa ekonomisini benimsemektir._ Bu yapılmıştır. Serbest 
rekabetin nimetleri, nihayet ekonomimize girmektedir. Yasakçı, engelle
yici ve koruması iktisadi politikalardan ekonomimiz kurtanlmaktadır. 

Türkiye'yi refaha kavuşturmak için, ekonomimizi doğru yola sok
mak için, bu yolda yürümeye azimliyiz, kararlıyız. 

Değerli Arkadaşlarım, 

6 aylık icraatımızı bu kitapçıkta özetlemeye çalıştık. Göreceğiniz gi
bi, hükümetlerin yıllar içinde yapamadıkları, 6 ay gibi kısa bir sürede 
uygulamaya konulmuştur. Bugüne kadar ki icraatımızla katiyen böbür--
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lenmek niyetinde değiliz. Bizler 5 yıllık bir icraat programıyla iktidara 
geldik. Bazıları bizi, 6 aya 5 yıllık bir programı sığdırmamakla suçluyor
lar. Sorarım sizlere bu mümkün müdür? 

Pek yakında yüce Meclisimiz yoğun çalışmalarına ilk defa uzunca 
bir ara verecektir. Bu vesileyle, Meclisimizin tüm üyelerine bugüne ka
darki üstün gayretlerinden, en önemlisi demokrasiye yeniden geçişimiz
de, geride bıraktığımız bu kısa süreye rağmen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi' ne yeniden layık olduğu itibarı kazandırmalarından ötürü sonsuz tak
dir ve şükranlarımı sunarım. 
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4. İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAMI 

25 Haziran 1984 

Hajırlı Akşamlar Değerli Vatandaşlarım, 

Yeni bir «İcraatın İçinden» programında, sizlerle birlikte olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve 
hemen, derin bir inancımı, dile getirmek istiyorum. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bir memlekette, sosyal hayatta, iktisadi hayatta bazı sıkıntılarla 
karşılaşılırsa, bu sıkıntılardan Hükümet sorumlu tutulur. Böyle düşün
mek tabiidir, Eğer bir memlekette işler nispi olarak iyiye gidiyorsa, bun
dan dolayı, Hükümete teşekkür edilmez. Gereği de yoktur. Çünkü işleri 

iyi götürmek, iyiye götürmek hükümetlerin asli görevidir. Açıkcası, hü
küı:netlerin görevi, mazeret üretmek değil, iş bitirmektir. Ve, yapılan ic
raat hakkında, millete gerçeği söylemektir. Millete, açıkça, dosdoğru, 

dobra dobra bilgi iletmektir. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Halen, iktidarımızın 6. ayındayız. Şu dönemde bizim icraatımız 

hakkında, gazetelerde, evlerde, kahvelerde ve siyasi çevrelerde en çok 
tartışılan konu ise hayat pahalılığıdır. Yani, enflasyon. Ben, bu akşam, 
enflasyonla mücadelede neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Bunun hakkında 

bilgi vermek istiyorum. Gerçeği ve biz.i bekleyen geleceği, açık seçik göz-
lerinizin önüne sermek istiyorum. · 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Şimdi düşünelim bir ... Nasıl olmuş da, Türkiye gibi bir bolluklar 
ülkesi, 1978'in, 79'un darlıklar, yokluklar, kuyruklar ve yitirilen bir dış 
itibar ülkesi haline gelmiştir? Şunu iyi biliniz ki, ekonomik rnüsibetler, 
kimsenin başına, durup dururken gelmez. Mutlaka bir nedeni vardır. 
Zamanında tedbir alınmazsa, bu müsibetleri altetmek, çok uzun zaman 
alır. Her zaman söyledim. Yeri gelmişken, bir daha tekrarlıyayım. Hayat 
pahalılığıyla mücadele yani, enflasyonla mücadele, metanet ister. Cesaret 
ister. Ve en önemlisi, kararlılık ve tutarlılık ister. Orta yaşta olanlarımız, 
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hatırlayacaklardır. 1970'de yapılan bir para operasyonuyla, ekonomimiz 
doğru bir yola yönelmişti. Öylesine ki, izleyen 1 -2 yıl içinde, hazinemizde 
ilk olarak, 2 milyar dolar döviz birikmişti. Ne var ki, 1974'de, dünya bir 
petrol bunalımına girdi. Petrol fiyatları, % 400 arttı. Yani, o tarihte; pet
role 300 milyon dolar öderken, 1 milyar 200 milyon dolar ödemek z~run
da kaldık. İleri sanayi ülkeleri ise, bakın ne yaptılar? Petrol fiyatını den
gelemek için, ürettikleri bütün petrole bağlı mal ve hizmetlerinin fiyatla
rını, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, yükselttiler. Ekonomilerinin 
tabii dengesini bozmadılar. Ayrıc.a, birbirlerine ve bizi.m .. gibi gelişmekte 
olan ülkelere sattıkları mallara da, aynı fiyat artışını uyguladılar. Ya biz, 
Türkiye olarak ne yaptık? Maalesef, biz aynı şekilde yaşamaya devam et
mek istedik. Tedbir alamadık. Hem petrol fiyatları tarafından, hem de 
tüm ithalatımızın, birden bire büyüyen faturası tarafından, ülkece kıs
kaca alındık. Sattığımız malların fiyatları ise, aynı kaldı. İhracatımız, 
petrol faturasını dahi ödeyemez duruma geldi. Açık büyüdü. Rezerv tü
kendi. Çıkmazdan kurtulmak için, kısa görüşlü çözümler aradık. Kestir
me yollar aradık. Oysa ekonomide, kestirme yol yoktur. Kısa vadeli borç
larla, ithalatımızı sürdürmeye bocalayınca, borç, gırtlağı aştı. Dış kredi 
itibarımız tükendi. İşte, böylece, 79'un karanlık dönemlerine vardık. So
nuçla, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık ve bedelini, hem iktisadi 
hem de kaçınılmaz bir siyasi kargaşa, anarşi ve büyük ızdıraplarla öde
dik. Enflasyonla mücadelede, 1980'le birlikte, milletçe, büyük bir imta
han verdik. Enflasyonu önce durdurduk, sonra aşağıya doğru çektik. 
Çünkü, artık ekonomimizi kendi tabii dengelerine bırakma dönemine gir
miştik. Siz, bunlara dilerseniz, 24 Ocak döneminin zamları diy·ebilirsiniz. 
Ben, pek zam diyemiyorum. Bunlara, kaçınılmaz ve yapılması şart fiyat 
ayarlamaları diyorum. Bakın neden? O dönemde de~ şu son dönemde de, 
KİT ürünlerinin fiyatları gene ayarlandı. Bu .ayarlamalar, niçin kaçınıl-
mazdır? Anlatayım. · .. Örneğin, demir fiyatı artınca, bunun bedelini, de
miri kullananlar öder. Çimentonun fiyatı artırılınca, bedelini çimento
dan yararlananlar öder. Kağıt fiyatları yükselince, bedelini gene o malı 
kullananlar öder. Ama, bütün bir toplum, bütün bir millet ödemez. KİT 
ürünlerinin fiyatları ayarlanmazsa, ne olur? urmadan zarar eden bu ku
ruluşların bütçe açığı, devlet bütçesinden kapatılacaktır. Başka hiçbir 
yol yoktur. Devlet bütçesinde para yoksa ister istemez aşın para basılır. 
İşte o zaman, enflasyon adeta patlar. Ve bunun bedelini de bütün bir 
millet öder. KİT ürünlerine zam yapmayalım derken, aradaki açığın be
delini, saçı bitmedik yetim de öder. Biz, asla bu yola gitmeyeceğiz. Bi
rinin kullandığı malın bedelini, bu malı kullanmayan diğer vatandaşın 

cebinden ödetmeyeceğiz. Bu böylece bilinsin. 
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Muhterem Vatandaşlarım, 

Son dönemde yapılan fiyat ayarlamaları, maalesef 1983'de yeniden 
bozulmaya başlayan ekonomik dengeleri ıslah edebilmek içindir. Size şu
nu hatırlatmak ihtiyacını ve mecburiyetini duyuyorum. 1982' de geçim 
indexine göre, enflasyon hızı % 25'in altına inmişti. Aynı indekslere göre, 
1983'ün ilk altı ayında ise, yıllık % 27,5 dolayındaydı. Bunu izleyen ay
larda, enflasyon hızının, yıllık % 41'e vardığını görüyoruz. 1983'ün son 4 
ayında ise, enflasyon hızı, yıllık, % 62'ye ulaşmıştır. 1984 yılına giriş hı
zımız budur. Ve % 62'lik bir enflasyon hızı, bir anda, aşağıya çekilemez. 
Ekonomik dengeyi yeniden kurma zarureti vardır. Bu da, biraz zaman 
alır. Eğer, enflasyonu aşağıya çekmek istiyorsanız, bunda inançlı, bunda 
kararlı iseniz sevimsiz olma pahasına, fiyatları yeniden ayarlarsınız. Ta
bii, daha bir dizi müsbet tedbirler de alırsınız. Ekonomi, bir kere kendi 
tabii görevine kavuşunca, az sonra açıklayacağım gibi, enflasyon hızını 
aşağl.ya doğru çekmeye başlarsınız. Sonuç itibariyle, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ürünlerinin fiyat ayarlamalarının ardındaki gerçek, budur. 
Mesele, her malın doğru fiyatını tespit etmek, devlet bütçesinin zararını, 
tahammül edilebilir bir düzeye getirmektir. Ve, size şunu çok kesin bir 
dille temin edeyim ki, eğer iktidara geldiğimiz günden beri, aldığımız bu 
iktisadi tedbirleri almasaydık. 1979'dan daha beter yokluk kıtlık günleri 
yeniden başlayacaktır. Gerçek budur ve bundan ibarettir. 

Sevgili Vatandaş] arım, 

Hayat pahalılığı konusunda, bir de çarşı - pazar meselesi var. Sebze, 
meyvede beklenmedik bazı fiyat artışları olunca, ortada bir telaş havası 
esti. Bugün ise; değerli vatandaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, sebze mey
vede fiyatl~r, kendi normal seyrine indi. Nedeni gayet basit ... 

Sevgili vatandaşlarım, 

Hayat pahalılığı konusunda, bir de çarşı-pazar meselesi var. Sebze, 
meyvede beklenmedik bazı fiyat artışları olunca, ortada bir telaş hava
sı esti. Bugün ise, değerli vatandaşlarım, hepeniz biliyorsunuz, sebze mey
vede fiyatlar, kendi normal seyrine indi. Nedeni gayet basit ... Mevsimin 
serin gitmesi yüzünden, sera malı ile tarla malı arasında bir boşluk oldu. 
Yani, hallere, çarşı-pazara yeterince mal akmadı. Fakat, ürün olgulaşıp, 
tarla malı piyasaya girince, fiyatlar düştü. Tarımsal ürünlerin, sizin elini 
ze dha bolca ulaşması için, gerekli tedbirler alınmıştır. Alınmaya deva1~1 
edilecektir. Çarşı-pazar mal bol olunca, fiyatlar, haliyle düşük bir seyh 
izleyecektir. Ekonominin tabii kuralı budur. Bu arada, bir başka gerçeği 
de bile getirmek isterim. Bir yandan tüketiciler var. Elbette onların hak-
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kını korumamız gerek ... Ama, öbür yanda da, milletimizin % SS'ini oluş
turan üreticimiz var. Tanın ürünleri üreten, köylümüz var. Her iki kesi
me de adil olmak, meseleye insaf ve izan ile bakmak gereklidir. 

İnsaf ve izan bir yana bırakılırsa para kazanma umudunu kaybeden 
üretimi, hiç yeniden üretime girişir mi? Tarladan gelsin... Seradan gel
sin. Ürün bol ol~azsa, pahalılığın, karaborsanın önüne geçilebilir mi? 
Meseleye, milletçe, biraz da bu açıdan bakmamızda fayda vardır. Hayat 
pahalılığı konusunda, şimdi bir üçüncü noktaya değineceğim. O da, psi
kolojik bir noktadır. Yani, enflasyon beklentisi veya beklenti enflasyo
nu ... Bu sözlerle neyi anlatmak istiyorum? Geniş tüketici kitleleri, şu ya
da bu nedenl·e, hayat pahalılılğının hiç durmadan artacağı zehabına ka
pılabilirler. Bu, dünyada çok görülmüştür. Bir örnek vereyim: Amerika' 
da, enflasyon çok düşük, buna rağmen mevduata verilen faiz yüksek tu
tuluyor. Çünkü, Amerika'nın dış ödemeler dengesi açık verdiğinden, Am~
rikan ekonomisi, enflasyon beklentisi içinde yaşıyor. Bu yüzden de mev
duata verilen faiz yüksek olur. Şimdi, bu enflasyon beklentisi ortamında, 
bazıları şöyle düşünebilirler : «Millet, nasıl olsa fiyat artışına alıştı. Ben, 
ürettiğim ya da sattığım mala keyfimce zam yaparım. Milletin, bu tevek
külünden, bir güzel haksız kazanç sağlanın». İşte, beklenti enflasyonu de
diğimiz kısır döngünün mekani~ması böyle çalışır. Enflasyon beklentisin· 
den menfaat umanları, burada, sizin huzurunuzda uyarıyorum. Eğer, böy
le bir eğilimin piyasada varlığını görürsek, zaten sıkı tuttuğumuz para 
politikamızı, daha da sıkılaştırırız. Mal satamaz hale gelirler. Enflasyon 
beklentisinden kimsenin haksız kazanç .. sağlamasına imkan bırakmayız. 
Bu, böylece bilinsin. 

ıDeğerli vatandaşlarım, 

Sanıyorum, şu ana kadar, içinden geçtiğimiz hayat pahalılığının ne
denlerini, niçinlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Ve sanıyorum ki, şu ger
çeği sizler de gördllnüz. Enflasyonun dizginleri, bizim elimizdedir. Bu 
gün, bir enflasyon var. Olmamasına zaten imkan yok. Ama bu enflasyon, 
kontrollu bir enflasyondur. Herşey, bile bile, adım adım, şuur ve idrak
le, Türkiye'nin parlak istikbalini hazırlamak için planlanmış ve uygulan
mıştır. Bakın size bir örnek vereyim: tşte, 1984 yılında, aylık enflasyon 
artış, hızlar*U Ocakta % 3.5, Şubatta % 1.5, Martta % 3.1, Nisanda % 62 
ye çıktığını ve Mayısta tekrar% 4.8'e düştüğünü görüyoruz. Neden? Çün
kü, Nisanda KİT ürünlerinin fiyatları, yeniden ayarlanmıştır. Ekonomik 
dengeyi _yeniden kurmak için, bu ayarlamalar şarttı. Şimdi, bu tabloya ba
karak, 1985 enflasyonu hızı için ahkam çıkarmak, sonuca varmak yan
lıştır. Ekonomi gitgide dengesine kavuştukça, ayarlama gereği de, ayarla
ma miktarı da, geriye doğru gidecektir. Her ay KİT ürünlerine bu oran-
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da zam yapılmayacaktır ya .. Tarımsal ürünlerdeki durumu anlattım. Bu 
enflasyon oranı içinde, geride bıraktığımız sebze-meyve fiyatları da var. 
Bugün, bu fiyatların hepsi düştü. Daha da düşecek. Yani, netice itibariy
le, yılın ikinci yansında, bu enflasyon rakamları, aşağıya doğru inecek. 
:Şimdiden sonuca varmak, hele hele kötümserliğe kapılmak, milletçe ken
-Oimize haksızlık etmektir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Beterin beterini görmüş bir milletiz. İktisadi ve siyasi kargaşadan 
demokrasinin faziletli idaresine geçmişiz. Gelin, sadece ekonoimmizdekı 
.geçci sıkıntılara değil, biraz da sahip olduğumuz nimetlere, bakalım. 1980 
.deki ihracatımız 2 milyar 900 milyon dolardı. Petrol ithalatımız ise .3 miJ
yar 400 milyon dolar. Yani ihracatımız petrol ithalatımızı karşılayamı
yordu. 1982'de ihracatımız ise 5 milyar 700 milyona çıkmıştır. Buna kar
-şılık petrol için aynı yıl 3 milyar 700 milyon dolar civarında döviz ödü
yorduk. Yani meselenin çözülmeye başladığının işareti, daha 1982'de alın~ 
mıştı. 1983'te gerileyen ihracatımız 1984'de 7 milyar dolar seviyesine ula
şacaktır. Buna karşılık, petrol için ödeyeceğimiz döviz, 3 milyar 700 mil
yon dolar seviyesinde kalacaktır. Ekonomimizin belini büken, yıllar yılı 
bizi döviz yokluğu korkusu içinde yaşatan ödemeler dengesi açığımız, 
kapanma yolundadır. Dış kredi itibarımız, olağanüstü yüksektir. Geçmi~
te, bir atom santralı kurmak istedik. Kimse yanaşmadı. Bugün, atom 
santralini kredi ile kurmak için, önümüzdeki, iki ayn ülkeden, iki ayn 
tekxlif vardır .. İthalatı serbest bıraktık. Bu ser.bestlik içinde dahi, ihra

·"Catımız, ithalatımızın, umuyorum şi, % 75'ini karşılayacaktır. Bu olgu-
nun, temel manası şudur: Artık önümüzde kalkınma yolu açılmıştır. 
Ekonomimiz, büyüme sürecine girmiştir. Milli gelirimiz, 1984 yılı sonun

,da, makul bir biçimde, behemahal artacaktır. Hiç unutamıyorum... Si7 
de hatırlarsınız ... 1980'de, Avrupa'da Türkiye'ye yardım için, bir yardur. 
torbası açılmış ... Bir küçük ülke de, torbaya 1 milyoı:ı dolar atmıştı. Bu-
·gün Türkiye, mal sattığı bazı ülkelere, 700 milyon dolar kredi açmıştır. 
Sınai ihracatımızı desteklemek için, 700 milyon dolar borç verebilecek 
·bir aşamaya varmıştır. Zaman aleyhimize değil, lehimize çalışıyor. Eko
·nomimiz, geriye değil, ileriye gidiyor. Bunun bilincinde olalım. Allaha 
şükür, bu yıl tarımda, çok iyi mahsül bekliyoruz. Geleceğe endişeyle de-

. '.ğil, güvenle bakmak, ümitli bakmak, hakkımızdır. 

Sevgili ıvatandaşlanm, 

Bizi üzmesi gereken bazı hususlar, aslında bizi sevindiriyor. Biz. 5 
·yıllık bir icraat programıyla iktidara geldi. Bakıyorum da, 5 yıllık prog
•ramın gereklerini, bizden, şöyle 3 - 5 aya sığdırmış olmamız bekleniyor 
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Bunu, bize duyulan güvenin, inancın bir ifadesi olarak yorumluyorum 
Ama, şunu da hatırlatmak istiyorum. 6 aylık bir süre içerisinde, çok ge
niş kapsamlı, çok hayati ve çok olumlu bir icraat dizisi gerçekleştirilmiş~ 
tir. En önemlisi, bu icraatın büyük bölümü, büyüye büyüye, artık el do
ktınulmaz hale gelmiş konulara yönelmiştir. 30 yıldır askıda kalmış bir 
imar affı, bir tapu meselesi, bir kanunun tashih edilmesiyle hal yoluna 
sokulmuştur. Konut sıkıntısının çözümü için, gene mevcut bir kanunun 
işlerliğe kavuşması için, gereken kaynak yaratılmıştır. Konut kanununa, 
çıktığı dönemde 20 -milyar lira kaynak bulunamazken, bu yıl, her ay 10 
milyar lira konut fonuna akmaktadır. Bu fondan, siz yararlanacaksınız~ 
Bir taraftan, inşaat sektörü -ki lomokotif bir sektördür- canlanırken, si7 , 
nihayet, yuva sahibi olacaksınız. El dokunulmayan bir başka örnek ve
reyim... Memurlardan alınan MEYAK kesintileri... Memur meslektaşla
rım bu kesintileri iki taksit halinde tamamıyla ödenmiştir. 

Döviz taşıma serbestisi, ifjhalatın serbest bırakılması, döviz kara
borsasının batması, genel bu ilk 6 ayın uygulamaları arasındadır. Ba
kınız şimdi elimde bir doküman var. Bu doküman 5. Beş Yıllık Kalkınma 
Planıdır. Bu plan 1990 yılına kadar 1985'ten, memleketimizin ekonomik 
ve sosyal hayatında önemli bir rol oynayacaktır. Uzun zamandır Üzerin
de çalışılıyor. Nihayet Bakanlar Kurulumuz bu dökümana son ver
miş ve plan stratejisiyle birlikte TBMM'ne tasdik edilmek üzere sunul-
muştur. · · 

Bakınız, şimdi elimde 244 sayfalık . bir Kanun Kuvvetinde Kararna
me var. Bu kararname ile, memlekette, çok büyük bir· idari reformun 
esasları atılmıştır. Bu kararname, milletçe özlediğimiz idari reformun, 
kanuni temeli, kanuni alt yapısıdır. Bu kadar geniş kapsamlı bir uygu
lamanın getirdiklerini, burada tek tek anlatmama imkan yok. Ama şunu 
size temin ederim ki, böyle bir alt yapı ile, KİT zararlarının kapatılma
sından, bürokrasi çarkına kadar her alanda, devletin ürettiği mal ve hiz
de çalışılıyor. Nihayet Bakanlar Kurulumuz bu dokümana son şeklini ver
metlerin vatandaşa daha ucuza mal olma dönemi başlamıştır. Hemen şu
nu da ekleyeyim: Böyle büyük reformlar, yenilikler yadırganır. Dirençler 
doğar. Güçlüklerle karşılaşılır. Ama bunlara katlanmazsak, bunlara gö
ğüs germezsek, herşey eski tas eski hamam olarak kalır. Bizim böylesi 
bir iktidar olmadığımızı, ne kadar el sürülmeyen mesele varsa, üstüne 
üstüne gitmeyi görev bildiğimizi, sanıyorum, şu 6 ay içerisinde yeterince 
ispatlamışızdır. 

Sevgili vatandaşlarım, 
Bütün bunların hepsinin amacı memleketi ileriye, Batı ülkelerinin 

seviyesine ulaştırmaktır. Atatürk'ün çizdiği yol da budur. Bunun ilk ge-
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reği, bütün Batı ülkeler.ini refaha kavuşturmuş olan, serbest piyasa eko
nomisini benimsemektir. 

Bu yapılmıştır. 

Serbest rekabetin nimetleri, niıhayet, ekonomimize girmektedir. 
Yasakçı, engelleyici ve korumacı iktisadi politikalardan, ekonomimiz ni
hayet kurtarılmaktadır. Türkiye'yi refaha kavuşturmak için, ekonomimi~ 
zi doğru yola sokmak için, bu yolda yürümeye azimliyiz, kararlıyız. Çün~ 
kü, hürriyet içinde kalkınmanın, demokrasi içinde refaha kavuşmanın 
başka hiçbir yolu yoktur. İnançla dolu, sevgiyle dolu, saygıyla dolu ola
rak, hepinizi yürekten selamlıyorum sevgili vatandaşlarım. 

633 



J.•) ., l. : . 

. . 
TBMM'DE EKONOMİ POLİTİKASI İLE İLGİLİ GENEL GÖRÜŞME 

ÖNERGESİ ÜZERİNDEKİ KONUŞMA 

26/6/1984 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Milet Meclisinin değerli üyeleri; mu
halefet partilerimizin ekonomik durumla ilgili olarak, tatbik etmekte ol
duğmnuz ekonomik programın bir nevi başarısızlığı uğradığı iddia ederek 
Genel görüşme açma telebini biraz fazla aceleye getirilmiş günün geçici 
şartlarından istifadeyi ön gören bir talep olarak görüyorum. 

Aslında bir ekonomik program, özellikle enflasyonla mücadele gibi 
çok ciddi bir konunun başarı veya başarısızlığa uğradığını daha 6 ayını 
yeni dolduran bir Hükümete karşı iddia etmek teknik olarak da mümkün 
değildir; ama ne var ki, muhalefet partilerimiz ortamın şartlarından aza
mi istifadeyi esas almışlardır. Biz de bu bakımdan, bu gerekçelerin doğru 
olmadığını huzurunuzda bir kere daha ifade etmek durumundayım. 

Muhterem milletvekilleri, enflasyon meselesinde, hızlı bir enflasyo
nun geriye çekilmesi meselesinde memleketimiz yeni bir tecrübe içinde 
değildir. Eskiden tecrübesi vardır ve bu konuda geçmiş yıllarda başarıy-
1 a uygulanmış iyi de bir tecrübemizin var olduğunu söylüyorum. 

Enflasyon bir memleketin başına birden bire gelmez; yani hükümet
ler bugün bir karar alır, ertesi günü enflasyon y~karıya çıkmaz. Türkiye'
mizin geçirdiği 1978 - 'I 979 ve 1980 yılında pik.ine varan enflasyon dö
nem, aslında kaynaklarını taa geriden, geriye gittiğimiz takdirde daha 
geriye gitmek kabildir; ama biz bunu başlangıcını 1974 yılı olarak tespit 
ediyoruz. 1974 yılında dünya petrol fiyatlarının büyük artışıyla başlayan 
ve zamanında gerekli tedbirler alınamayan ve birikimler neticesi Türki
ye'miz maalesef 1977 - 1978 - 1979 yıllarında hızlanan bir enflasyonla kar
şılaşmış ve maalesef ancak ve ancak 1980 yılında çok ciddi bir programla, 
çok ciddi tedbirler manzumesiyle bunu dizginlemeye gayret etmiştir. 

Ekonomi tarihimizde «24 Ocak Kararları» diye adlandırılan, bugün 
bir bakıma 'dünya literatürüne de bu bakımdan geçmiş olan bu kararlar, 
bu söylediğimiz kötüye gidişi durdurmak, Türkiye'mizi yeni bir kalkınma 
hamlesini başlatabilmek için hazırlanmış kararlardır. 
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Bakınız, kararların alındığı ayın ertesinde, yani Şubat ayında, mem
leketimizdeki, Ticaret Bakanlığının toptan eşya fiyatları endeksine göre, 
bir aylık fiyat artışı yüzde 29 gibi yüksek bir seviyeye erişti. Hemen şunu 
söyl .. ~yeyim: Tabii 24 Ocak Kararları diye alınan kararlar, içerisinde Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin mal ve 'hizmetlerine 2 misli, yerine göre 3 
misli hatta gübrede 5 misline kadar varan ayarlamaların, bir başka tabir
le zamların yapıldığı bir kararlar manzumesiydi. Sadece zamlardan ibaret 
değildi, daha birçok kararlar beraberinde alınmıştır. 

Şimdi nasıl oluyor da bir ayın içerisinde endeks yüzde 29 gibi yük
sek bir artış gösteriyorı? Bunun izahı basittir. Aslında bir evvelki dönem
de, yani 1979 yılında, fiyatları sabit tutma, fiyatları değiştirmeme, ayarla
ma yapmaya gibi bir durum, Türkiye' de çifte fiyatlar yaratmıştır. Hemen 
hemen birçok konuda çift fiyatlar meydana gelmiştir. Karaborsa meyda
na getirmiştir, haksız kazanç meydana getirmiştir. 

Çok iyi hatırlıyorum, bir misal verirsem: Yağ fiyatı endekslere gi
ren 100 ise, aslında yağ bakkallarda veya başka yerlerde tezgahın ahında 
iki misline satılmış ve tabiatiyle endekse geçen fiyat, aslında 100 olµıuş
tur. Bunun gibi hemen hemen 1Jirçok kalemi böyle görmek mümkündür. 
Netice itibariyle doğru kararlar alındığı zaman, bu 1979 yılında kaydedil
meyn büyük enflasyon 1982 senesine aktarılmış olmaktadır. 

Bunları söylemekten kastım, 1980 yılında bu tedbirler alındığı za
man, ·enflasyonun birdenbire yüzde 113 gibi seviyelere yükseldiğini aynı 
yıl içerisinde görüyoruz. Aslında bu geçici bir hadiseydi. Demin de ifade 
ettiğim gibi, 1979'un kaydedilmeyen enflasyonunun ~mühim bir kısmını 
içine alıyordu. 

yılın Mayıs ayından sonra, bu kararlar alındıktan takriben iki - üç 
ay sonra yavaş yavaş endekslerde değişiklikler görülmeye başladı ve esas 
itibariyle 1981 senesinde, o tarihte planlanmış enflasyon hızı yüzde 40 
iken, hakiki rakam 1981 yılı sonunda yüzde 36 mertebesine geldi. Yani 
yüzde 113'lerden bir takıma yüzde 36 gibi bir değere, bir sene sonra in
miş olduk. 

1982 yılında bu seviye daha aşağıya çekildi. Planlamış rakam yüzde 
25 idi. 'Bu işlerden o tarihte sorumlu bakandım ve bizim esas hedefimiz 
yüzde 20 civarındaydı; ama resmen tayin ettiğimiz, gösterdiğimiz hedef 
yüzde 25'ti, aynen 198l'in yüzde 40'ı gibi, netice yüzde 23 civarında realize 
edilmiştir. Biz hasbelkader yılın ortasında görevden ayrıldık. 

1983 yılında durum bu söylediğim istikamette gitmemiştir. 1983 yılı 
için ilk hedef, tespit edilmiş hedef yüzde 20'dir. Maalesef yüzde 20 hedefine 
göre, endeksler farklı olmakla beraber, şimdi kullanacağım endeks Inter-
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national Monetery Found'da müşterek olarak kullandığımız endekstir, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün yeni tüketici fiyatları endeksidir, bu en
dekslere göre, 1983 yılında yılbaşı-yıl sonu rakamları yüzde 37, civarında 
bir fiyat artışı olduğunu gösteriyor; ama enteresan olan durum, yılın ilk 
yansında bu rakamların altı aylık dönem için hesap edildiği zaman, yıllık 
bazda yüzde 27,S olduğunu, yılın ikinci yarısında ise, ikinci altı ayda ise 
aynı bazda yüzde 47'ye yükseldiğini gösteriyor ki, yılbaşı -yıl sonu bu şe
kilde yüzde 37'ye gelebiliyor ve son dört ay, maalesef aynı şekilde hızı he
sap ettiğimiz ~aman, yüzde 62'ye yükseliyor. 

Bunun manası şu, yorum yaptığınız zaman, Türkiye 1983 yılı içerisin
de yeniden hızlanan bir enflasyon dönemine girmiştir. Biz bunu ilk defa 
bugün söylemiyoruz. Zannedilmesin ki bugünkü durumu müdafaa için 
böyle bahaneler buluyoruz: Hayır. Şu döküman bizim seçimlerden evvel 
seçim beyannamemizdir, 1983 yılı Ağustos ayı içerisinde hazırlanmıştır. 

Kısa 'bir kısmını okuyayım: «1983 yılı için yüzde 4,8 kalkınma hızı, 
yüzde 20 enflasyon, 7 milyar dolar ihracat hedefi öngörülmüştü. 1984 yılı 
için ise, yüzde 5 kalkınma hızı, yüzde 25 enflasyon ve 6,8 milyar dol<}r ih· 
racatı hedef alan bir bütçe o tarihlerde hazırlanmıştır. Gerek mevcut ve
rilerden, gerekse 1984 yılı hedeflerinden, dikkat edilirse, 1983 yılı sonun
da programlanan hedeflerin bir ·hayli gerisinde kalınacağı, kalkınma hı
zının yüzde 2,9 civarında olacağı, ihracatın ise geçen yılın seviyesinde ger
çekleşeceği - ki, geçen yılın seviyesinde gerçekleşmedi; altında gerçekleş
ti - enflasyonun yüzde 30'u aşacağı anlaşıl1:11aktadır. 

Son 3 yıllık göstergeler dikkate alındığında, 1983 yılinda ekonomik 
iyileşmenin devam ettirilemediği, bazı temel politikala_rdan sapmalar mey
dana geldiği görülmektedir. 

Bu durum karşısında mevcut hükümetin · bazı tedbirleri şimdiden 
alacağını ümit ediyor;. tedbirlerin seçim sonrasına bırakılması halinde me
selerimizin daha da ağırlaşacağını hatırlatmayı görev sayıyoruz.» 

Bu, bizim seçim beyannamemizdeki ifadedir. 

Hükümet Programının Yüce Mecliste okunması sırasında yine aynı 
konuyla ilgili olarak, «Son 3 aylık enflasyonun gidişi, şayet müdahale edi
lemez ise önümüzdeki yıl için ciddi bir tehlike teşkil edecektir. Şurasım 
belirtelim ki, enflasyonla mücadelede fiyatlar genel seviyesinin azalış 
veya artış ~ğiliıninde oluşu fevkalade önemlidir. Gittikçe hızlanarak artış 
gösteren bir enflasyonu tekrar düşüre~ilmek son derece zor bir iştir. 1984 
yılı hedefi · olan yüzde 2S'lik enflasyon oranına ulaşabilmek, bu sebeple 
ilave bir gayret ve fedakarlığı gerektirecektir. 

1983 yılındaki tablo, enıflasyonu kontrol etmenin ne kadar zor ve 
ne kadar dikkat isteyen bir iş olduğun1:1 bir defa daha göstermiştir.» de-
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dikten sonra devam ediyoruz ve diyoruz ki: «Değerli üyeler, diğer taraf. 
tan KİT ürünlerinde gerekli ayarlamalar zamanında yapılmadığı için özel..: 
likle son 6 ayda Merkez Bankası kaynaklarına müracaat artmış, bu durum 
da enflasyonu ciddi bir şekilde körüklemiştir. Şirket ve banka kurtarma 
operasyonlarına büyük miktarda kaynakları tahsis etmenin doğurduğu 
mahzurları uzun uzun anlatmayı gereksiz buluyoruz.» 

Bütün bunlar bugün slöylenen laflar değil ta geçen seneden itibaren 
söylediğimiz ifadelerdir. 

Bunları söylemekten kastımız herhangi ıbir şekilde geçmişi şu veya 
bu şekilde kötülemek değildir, o manada söylemiyorum, Yalnız, enflas
yonla mücadelenin ciddi bir mücadele olduğunu, hunun için her şeyi 
yerli yerinde tespit etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu müca
dele kısa bir mücadele değildir. Türkiye'nin ve bütün dünyanın tecrübe
si, bu meselenin orta vadede hatta uzun vadede ancak neticesinin alına
bileceğini 1gt)stermiştir . 

. Benim 1980 yılında hasbelkader bir teknisyen olarak başladığım, 
bilahara 12 Eylül 1980'den sonra Hükümette görev aldığım ve sorumluluk 
yüklendiğim devrede, yüzde 113'ten başlayan ve 1981 yılında yüzde 36'ya, 
1982 yılında da yüzde 23'e kadar düşürebildiğimiz ve 1983 yılında bunu 
yü~de 20 ve daha altına götürmeyi planladığımız, 1984'te de yüzde 15 ve 
altına çekmeyi planladığımız bir gerçektir. 

·Bunlar planladığımız noktalardı, ama maalesef 1983 yılındaki bazı 
olumsuz ,gelişmeler bu trendi tersine çevirmiş ve yeni baştan bir gayret 
gösterme mecburiyetini ortaya koymuştur. 

1983 yılında iktidara geldiğimiz zaman yaptığımız bir hesap var. 
Nitekim, sizlere de açık seçik olarak seçim beyannamemizde dahi mese
leyi bildiğimiz, µıeselenin ne olduğunu çok iyi teşhis ettiğimiz ortada 
olduğuna göre, 1983 yılı sonunda iktidara geldiğimiz _zaman önümüzde 
iki tane yol vardı. Bir tanesi: Hemen bütün eksik kalmış ayarlamaları, 
yani tabirimizle zamları derhal yapmak, ekonominin yeni dengelerinin 
teessüsüne imkan vermek, hiçbir şeyi bekletmemek. Bizim genel eğilimi-
miz budur; benim iş tutma anlayışım da budur. · 

Belki tenkit edilecek taraftır, ama açıklamak mecburiyetindeyim. 
Maalesef şöyle bir durumda karşı karşıya geldik: Bir kere 1983 yılının 
6 Kasımında yapılna seçimler, evvelki seçimlere baktığınız zaman eğer 
bir parti tek başına iktidara gelmişse, -seçimleri kazanmışsa hemen he
men 20 - 25 gün içerisinde hükümetler kurulabiliyor, seçimden sonra; ama 
maalesef bu sefer anayasal bazı sebeplerden dolayı Hükümetin kurulması 
ve güvenoyu alması ta Aralık'ı bulmuştur. 
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Ve biz mecburen şu nokta üzerinde durduk: Ayarlamaları hemen 
yapalım veya yapmayalım. Oldukça önemli bir kısmını yaptık. Hatta şi
kayet konusu olmuştur. Gübre zamları, elektrik zammı gibi, bir kısım 
zamlar; bunların bir kısmını yaptık, büyük bir kısmını yapamadık. Ya
pamamamızın sebebi gayet aşikardır. Onu da açık söyledik. Söylediğimiz 
şey şu: Eğer hepsini Kasım S'onundan evvel yapmış olsaydık, size açıkça 
ifade edeyim, bir iktidarda olup da yapabilmiş olsaydık, bu söylediğimiz 
bugün Mayıs ayında, Nisan ayında artan endekslerin çoğunu biz 1983 
yılına kaydederdik. O yola gitmedik. Önümüzde s~çimler vardı. Bu seçim
ler· mahalli ·seçimlerdi; ariıa Türkiye'nin önemli seçimleriydi. Neden 
önemli seçimlerdi? Bir mahalli seçim bu kadar önemli olamaz; ama hepi
niz de çok iyi biliyorsum~z, o seçime iştirak etmemiş, yani 6 Kasıma iş
tirak etmemiş, .bu seçime iştirak etmek isteyen partiler de vardı. Biz ve 
sizler, zannediyorum sizler de katılıyorsunuz, demokrasinin icaplan ola
rak bu dışarıdaki partileri de bu seçimlere sokmak istedik; hatta o yüz
den kanunu değiştirdik. Bu hesaplar yapılmıştır. Zamları yapsa idik, 
ufak bir ihtimal de olsa - çok ufak diyorum - Anavatan Partisi İktidarının 
veya bu Meclisin bütünüyle dışarıdakilerden daha az rey alma ihtimali 
herhalde ne sizi ne bizi bu sandalyelerde oturtamazdı. 

Mesele, memleketi bir yeni badireye almamaktır, aslı budur. Yoksa 
sizin kaybettiğiniz gibi biz de kaybedebiliriz, hiç önemli değildir. Mühim 
olan konu memleketi bir daha badireye atmamaktır. Memleketin stabili
tesi bizim bu .endeksleri 1983'e veya 1984'e · kaydetmemizden çok daha 
önemliydi Bu hesabı yaptık ve meseleyi böyle neticeye getirdik. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz altı aydır icraattadır. Çok 
şey yaptık; bu memlekette el sürülmemiş birçok konuya el attık. Mese
leyi inceleme sadece bi_r ekonomik durumun veya günün şartlarına göre 
şu fiyatın artması veya bu fiyatın azalması şeklinde mütalaa edilemez. 
Büyük bir idari reformu bu iktidar yapmıştır. Bir Türk parasını koruma 
mevzuatını, 50 senedir ele alınamayan bu mevzuatı bu iktidar düzenle
miştir. Gecekondu, tapu, konut meselesini yine bu iktidar halletmiştir ve 
inanıyorum ki, şu sırada Türkiye'nin itibarı dünya üzerinde en yukarı se
viyesindedir. İşte misalini söyleyeyim: Daha 1980 senesinde iane torba
mıza maalesef Türkiye'ye yardım adı altında 20 küsur memleket para ver
miştir. Bu ufak ülke de 1 milyon dolar koydu, epey gürültüsü oldu Tür
kiye' de o tarihlerde. Ve bugün bu memleket ihracatını geliştirmek için 
ihracat yaptığı bazı ülkelere 700 milyon dolar kredi vermektedir. 

Önergenin reddedilmesini şu bakımdan istiyorum: Enflasyonla mü
cadele ciddi ve kararlı bir tutum ister, u~un ıbir mücadeledir. İşin psiko-
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lojik tarafı vardır. Sadece teknik mesele değildir. Her gün bu memlekette 
devamlı olarak hayat pahalılığından bahsedilirse, maalesef bu bazı kim~ 
seleri fiyat artırmaya doğru yönlendirebilir. 

Bizim alacağımız tedbirler var; söyledim onları. Biz bu şekilde da~ 
ha fazla para arzını kısarız. Ama o da iyi değildir. Bu gibi meselelerin, 
kanaatimce memlekete yararlı olabilmesi için, üzerinden ciddi bir süre 
geçtikten sonra açık seçik müzakere edilmesinde fayda mütalaa ederim. 
Ama daha altı ayını doldurmamış, daha alınan tedbirlerin, birçok defa
lar ifade ettiğimiz gibi bizim aldığımız tedbirler ancak 6 - 7 ay sonra ne
tice vermeye başlar dediğimiz halde, bu meselenin önümüze getirilmesini 
çok ciddi bir davranış olarak görmüyoruz. 

Sayın Başkan, bu bakımdan önergenin reddedilmesi kanaatindeyiz. 

Saygılar sunuyorum. 
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BODRUM'DA YAPILAN HÜKÜMET'İN 6 AYLIK İCRAATI İLE 
İLGİLİ KONUŞMA 

29/6/1984 

Hükümetin rastgele iktidara gelmemiştir. Bilerek, hangi tedbirleri 
alacağımızı kararlaştırarak iktidara geldik. Eğer gelirgelmez tedbirleri al
masaydık, Türkiye 7-8 ayda döviz yokluğu ile karşı karşıya kalırdı. Oıi· 
dan sonra da ne .enflasyonu tutabilirdik, ne de karaborsayı ön.leyebilir· 
dik. .. . . . 

24 Aralık'ta güven ayn aldık. 6 aylık süre içerisinde · 65 kanun 
çıkarttık. Bu çalışma TBMM' dm bu kadar kısa dönemde kanun çıkartma 
açısından bir rekordur. 

6 aylik süre içerisinde, programın hukuki bazını oluşturan kanun
lara ağırlık verdik. 

Bir iktidar, tabiatı ile i1k 6 ayda i.craatının hukuki temellerini sağ· 
lam tutmaya çalışacaktır. Biz, hangi konulara önem vermişsek, o konu· 
tarla ilgili kanunlar çıkardık. Ana programımızda önem verdiğimiz 6 konu 
vardır. Birincisi huzur ve güven, ikincisi orta direğin güçlendirilmesi, 
üçüncüsü konut konusu, dördüncüsü işsizlik -.konusu, beşincisi Doğu ve 
Güneydoğu başta olmak üzere kalkınmada öncelikli yöreler; altı bürok 
rasi. 

Bütün bu konularla ilgili hukuki bazdaki çalışmalar tamamlanmış
tır. Belki birkaç eksiğimiz var. Onları da biliyor ve ·önümüzdeki dönemde 
tamamlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunları yaparken 
de bazı sistemleri pekiştiriyoruz. 

Orta direğin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar programa 
alınmıştır. 

Demişiz ki, orta direğin güçlendirilmesi için en önemli konu enflas
yon ile mücadeledir. Enflasyonla mücadele konusunda hükümet kararları 
var. Tabii bunun ne kadar zamanda tesir .edeceği ayrı bir münakaşa ko
nusudur. Ama, orta direğin güçlendirilmesi için misal olarak söyliyeyim, 
vergi iadesi getirilmiştir. Köprü satışı gibi düzenlemeler de yapılmıştır. 
Ancak, bunlara ait hukuki bazlar elimizde olmadan icraat kolay yapıl
maz. İlk 6 ayda Meclislerden geçen kanunlar bu p] an dahHindedir. Ha
zır olup, zaman yetişmediğinden dolayı çıkamayan İmar Kanunu Tasa· 
rısı gibi eksiklerimiz vardır. 
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Bankalar kanunu var, katma değer vergisi var, katma değer ver
gisinden başka, Gelir Vergisi ile ilgili genel bir düzenleme yapılması var. 
Yani beş-altı tane çıkarmamız icab eden kanun var. 

Şunu söyliyeyım, bu kadar kısa zamanda hiçbir iktidar hukuki ya
pısını tamamlıyamamıştır. Biz, birçok itirazlara rağmen hukuki yapıyı 

tamamladık. 

İdari yapının reorganizasyonu yapılacaktır. Bundan maksadımız 
«dinamik» bir devlet teşkilatı meydana getirmektir. Bunların yapılma
ması halinde» eski tas-eski hamam» tabiri geçerli olacaktır. Dikkatli bir 
çalışma ile 10-15 sene içerisinde hedefe ulaşacağız. 

Enflasyonla ilgili olarak pekçok tedbir alınmıştır. Alınan bu ted
birlerin sonuçları önümüzdekı günlerde görülecektir. 

Enflasyon orta direğin güçlendirilmesinde aşağıya çekilmesi gere
ken bir hadise. Vaktiyle 1980'lerde yüzde lOO'lerden başladık. 82 sonun
da % 23'e kadar düşürdük. Ama, tekrar bu hız 83'de artmaya başladı. 
Ortalama enflasyon hızı 83'de yüzde 80 Ama yılbaşı, yıl sonu itibarı ile 
yüzde 37 ile 40 arasında değişiyor. Bunları da söylemem lazım. Yıl so
nuna doğru hızlandığını gösteren bütün doneler elimizde. Tabii, böyle 
hızlanan bir enflasyonu da geriye çekmenin zor olduğunu ben gene söy
ledim. Ama tedbirler alınmıştır. Esas gaye budur. İnşallah ikinci yarıdan 
sonra enflasyonun aşağıya düştüğünü göreceğiz. Enflasyon hızında ya
vaşlama ·olacak. Enflasyon duracak manasına söylemiyorum. Temmuz -
Ağustos'ta yavaşlamaya başladığını, 1985 Nisan-Mayıs'ından sonra aşağıya 
düştüğünü göreceğiz. 12 aylık dönemler halinde olacak. Fiyatlar istikrara 
doğru gitmeye başlayacak. Bu kolay değildir. Zordur. Hele sıkı para po
litikasını devam ettirmek, kaçınılmazdır. 

Ekonomik ilişkilerde en büyük gelişmeler kaydedilmiştir. İhracatta, 
ciddi artışlar olmuştur. 5 aylık rakamiara göre yüzde 30'uf?- üzerinde ar
tış var. Bu tempo ile gidilirse, 7 milyar dolar, kesinlikle aşılacaktır. Ay
rıca, yüzde 64-65 olan sınai malların nisbeti, yüzde 74-75'e geliyor. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin serbest bölge olması hususunu 
bir paket halinde ele aldık. 

Tabii hemen bugün söylendi, yarın icra edilecek diye bir konu yok. 
Ben 1980'de Kıbns'a gittiğimde bu fikri ortaya atmıştım. Bütün Kuzey 

· Kıbns'a sahil olmalı düşüncesindeyiz. Bu, -Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetin
den herhangi bir fedekarlık anlamına gelmez. Rumların ekonomik am
borgoyu kaldırmaları için bir pazarlık konusu da olmaz. Bununla hiç 
alakası yok. Hedef, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak 
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daha güçlü olmasıdır. Şunu kabul etmek lazımdır ki, 197 4 senesinden 
sonra kavganın sona ermesi problemlerin son bulmasından sonra, Rum 
tarafı oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Daha evvelki dönemde hem 
Türkler'le Rumlar arasında çok mücadele vardı, hemde kendi araların
da vardı. Barış Harekatı ile 1974'den sonra hakikaten onlara da barış 
geldi. Bunun yanısıra Kuzey Kıbrıs da gelişme gösterdi. Ama ekonomik
men Türkler daha zayıftı. Kuzey Kıbrıs J:'ürk Cumhuriyeti'nin ekonomik
man daha güçlü hale gelmesi arzumuzdur. 
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BAYRAM MESAJI · 

30/6/1984 

Bu «Bu bayramın milletimize, devletimize hayırlı olmasını, hayırlar 
getirmesini diliyor. Bu bayram vesilesi ile dostluk, kardeşlik ve birbiri
mizi sevme sayma hislerimizin kuvvetlenmesini de temenni ediyorum. 
İnşallah )'ine milletimizin gayreti ve fedakarlığı ile daha iyi günlere hep 
beraber gitme umudundayız, bu gayretle çkalışıyoruz. Her sene birbirin
den daha iyi bayramlar geçirmeyi allah nasip etsin». 
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İSTANBUL GAZETECİLER CEMİYETİ TARAFINDAN 
YAYINLANAN BAYRAM GAZETESİ İÇİN SORULAN SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

30/6/1984 

Saru: - Basın affı için ne düşünüyorsunuz? Kasıtsız suçlar affe
dilmelimidir? yaraların sarılması bakımından genel af için zamanlama 
erkenmi? 

Cevap : - Af konusu toplumun üzerinde hassasiyetle durduğu bir 
konudur. Büyük Millet Meclisi bir af kararı almadan önce toplumun bu 
konulardaki düşüncelerini ve temennibrini dikkate almak zorundadır. 

Af için kuvvetli bir kamuoyu oluştuğu takdirde hiç merak edilmesin 
Millet Meclisi de gerekli kararları alacaktır. 

Türk toplumu, geçmiş yıllarda yaşadığı acı olayların hatırası ile bir 
çok konuda temkinli davranılmasını arzu etmektedir. Hissetiğimzi du
tum şudur; Kamuoyu yaraların sarılması konusunda isteklidir. Fakat 
erken alınacak bazı kararların tekrardan o kabuslu anarşi günlerini ge
riye getirmesinden büyük endişe duymaktadır. 

Bu bakımdan alınacak her karar çok dkik~tli . bir şekilde analiz 
edilmeli ve bunun Türk toplumu tarafından benim~enip benimsenmediği
de iyice araştırılmalıdır. Hedefimiz yaralan palyatif tedbirlerle değil 

kalıcı tedbirlerle tedavi etmektir. Aceleye getirilmiş tedbirlerle yaraları 
sarmak yerine tekrardan kanatmak ihtimalini düşünerek dikkatli olmak 

mecburiyetindeyiz. 

Soru : - Mevcut veriler karşısında yıl sonunda enflasyon hızının 
aşağıya çekilebileceğine inamyormusunuz? Sizce yıl sonunda enflasyon 
hızı kaç olabilir? 

Fiyat artışları ve ekonomik durumla ilgili yorumunuzu özetle açık
layabilirmisiniz? Fiyatlarla memur maaşları, işçi ücretleri, emekli aylık
ları arasında size göre denge kaldımı? 

Cevap: - Her zaman tekrarladığımız gibi 1984 yılında'ki enflas
yon rakamlarında 83 yılında yapılmayan bazı fiyatlar ayarlamalarının 

katkısı vardır. 

644 



Durum 1980 de ki durumu andırmaktadır. Bu bakımdan 1984 yılın
da hakiki enflasyonun ne olduğunu görmek için yılın ikinci yarısını bek
lememiz gerektiğini belirtmiştim. 

Bu bakımdan yılın ikinci yarısında enflasyon hızının aşağıya çeki
lebileceği konusunda kendimize tam güvenimiz vardır. Aynen 1980 de 
olduğu gibi 84 yılının ikinci yarısında da enflasyon hızının hızla aşağıya 
çekilmekte olduğunu göreceğiz. 

Anavatan Hükümetinin belirgin vasfı halkımıza gerçekleri doğru
ları çekinmeden olduğu gibi anlatmaktır. Nitekim genel seçimler sıra
sında bile biz iktidara geldiğimizde yapılması gereken fiyat ayarlamaları 
varsa hiç çekinmeden yapacağımızı açıkladık. Çünkü bu ayarlamalar za
manında yapılmazsa bunun yükü dar gelirliye binmektedir. Para bası
larak yapılan sübvansiyonlar zarar kapatmaları, asıl yükü her zaman 
dar gelirliye binmiştir. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz dar gelirli
nin, _orta direğin omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü en kızlı şe
kilde azaltmaktır ve bunu azaltmak için elimizdeki tüm imkanları kul
lanıyoruz. 

Enflasyonu azaltmak ve kontrol etmek konusundaki tecrübemizi 
milletimiz 1980-82 yılları arasında görmüştür. Bu bakımdan 1983 yılı so
m:ında hızlanan enflasyonu 84 yılında yavaşlatabileceğimizden hiç kimse 
endişe etmesin. Biz her zaman şunuda söyledik; istesek hiç bir malın 
fiyatına zam yapmayız ve istesek işçilerin, memurların maaşlarınıda 10 
misli arttırabil,iriz. Bunu niye yapmıyoruz?' 

Çünkü bunu yaptığımız zaman bu kitlelere fayda yerine zarar götü
rürüz, en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Onun için her zaman şunu söy
lemişimdir: Enflasyonu kontrol etmek en zor meselelerden biridir. Sa
bır ister, metanet ister, kararlılık ister. 

Bu bakımdan enflasyonv. kontrol konusunda halkımızın, mi1letimi
zin hiç bir endişesi olmasın. Enflasyon mutlaka ve mutlaka kontrol altına 
alınacaktır. Bundan dolayı kendimize tam güvenimiz var. 

Memurumuzda, işçimizde para basılarak yapılan ücret zamlarının 
ne kadar etkisiz olduğunun bilincine varmıştır. Hatırlarım eski yıllarda 
işçi sendikaları toplu sözleşme masasına geldikfori zaman % 200 lük, 
% 300 lük zam taleplerinde bulunuyorlardı! 

Artık bu gün onlarda para basılarak verilen ücret zamlarının esa
sında faydadan ziyade zarar ürettiğini görmüşlerdir. Biz memurun ve 
işçinin, emeklinin geçimini ko1aylaştırmak için kalı~ı, reel gelirini arttı-· 
rıcı çözümler aradık. Nitekim başlattığ1mız toplu konut. seferberliğinin 
ana gayesi kira derdi altında ezilen işçimizi, memurumuzu ve emeklimjzi 
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konut sahibi yapmaktır. Kira derqinden kurtulan vatandaşımızın geçimi 
bir nebze daha kolaylaşacaktır. Yine de vurgulamak isteriz hedefimiz 
ücret artışlarını enflasyonun gerisinde bırakmamaktır. Bunun için üre
timi arttırmak mecburiyetindeyiz. Üretimi arttırdığımız sürece işçimizi11 
reel gelirleti yükselecek, Devlette artan vergi tahsilatından dolayı me· 
muruna daha fazla ücret ödeine imkanını bulabilecektir. 

Soru: - Erken seçime taraftarmısınız? Erken seçim ne getirir, ne 
türür? · 

Cevap: . - Milletimizin erken seçim konusunda ne düşündüğünü 2S 
Mart Mahalli Seçimler sırasında çok açık-seçik bir şekilde gördük. 25 
Mart seçimleri genel seçimler olsaydı Anavatan partisinin meclisteki ço
ğunluğu 212 milletvekilinden 291 milletvekiline çıkacaktı. Milletimiz 
önümüzdeki 4.5 yıl içinde yaraların sarılmasını, ekonomimizin dahada 
iyileştirilmesini, üretimin arttırılmasını, işsizliğin azaltılmasını ve enflas
yonun kontrol edilmesini arzu etmektedir. Bunun i·çin iktdara büyük bir 
ihtimam göstererek 25 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi oylarıyla 
hemde Belediye Başkanlığı tercihleriyle güvenini göstermiştir. 

Soru : - Size göre ülkenin çözüm bekleyen en önemli 5 sorunu ne-
dir? 

Cevap : - Genel Seçim kampanyasmda da devamlı olarak üzerinde 
durduğumuz 5 önemli konu enflasyonun aşağıya çekilmesi, işsizliğin azal
tımlası, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleriyle kalkınmada öncelikli 
yörelerin kalkındırılması, konut sorunuri"çözülmesi ve büro'krasinin azal
tılmasıdır. 

Hükümetimiz iktidara gelir gelmez tüm gücüyle bu 5 büyük soru-
nun üzerine bütün ağırlığıyla gitmiştir. , 

Soru : - Amerikan Kongresinin ekonomik ve askeri yardımı Kıbrıs 
sorununa bağlamasuıı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Türkiye'nin zorlamalarla yönlendirilemiyeceğini, bir şey 
yapmaya zorlanamıyacağını yakın tarihimizde çok açık seçik bir şekilde 
gördük. Bu bakımdan Amerikan kongresinin kararının çözümünü kolay
laştırmaktan çok zorlaştırıcı bir ortam yaratmıştır. 

Türkiye hem Kıbrıs sorunun ham Yunanistan'la olan sorunların çö
zümünde pratik, akılcı bir yaklaşım benimsemiştir. Yunanistan'a dostluk 
elimizi uzatmışızdır. Aramızdaki sorunları dondurup ilişkilerimizi iyileş
tirecek -iktisadi, kültürel faaliyetleri arttırmamızı önerdik. İyi niyetimi
zin bir göstergesi olarakda vizeyi kaldırdık. Biz Türkiye'nin hiç bir za
man saldırgan, bir tutum içinde olmadığını, Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri Yurtta Sulh, Cihanda Sulh prensibine inandığımız dış politika uy
gulamamızlr ispat ettik. 
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Kıbrıs konusunun çözümünde de akılcı, pratik ve Kıbrıs'ta ki Türk 
toplumunun menfaatlerini gözetliyen önerilere açık olduğumuzu belirt~ 
tik. Kıbrıs sorunun zorlamalarla, baskılarla değil ancak bu tip yaklaşım
larla çözülebileceğini belirttik. 
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BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜZERİNE KONUŞMA 

1 Temmuz 1984 

Planlamanın önemi ve fonksiyonu maalesef Türkiye'de son yıllarda 
gereksiz bir tartışma konusu yapılmıştır. 

Planlamanın sadece devletci -müdahaleci bir ekonomik modelle ba
şarılı olabileceği bile idia edilmiştir. Üzerinde sesli tartışılması gereken 
konulara ise, hiç dokunulmamıştır. Eğer tartışılacaksa, kalkınmaya yöne
lik iç ve dış kaynakların nasıl daha hızlı arttırabileceği, verimsiz kamu 
ve özel işletmelerinin nasıl daha verimli hale getirilebileceği, eldeki mev
cut imkanlarla yürürlüğe konulacak en etkili sosyal programların ne ola
bileceği tartışılmalıdır. 

Planlamanın sadece devletci -müdahaleci bir ekonomik model bün
yesinde etkili olabileceği iddiası ise 1970'1i yılların başında Dünya' dakı 
ekonomik gelişmelere paralel olarak geçerliliğini yitirmiştir. 

Planlamanın temel gayesi kaynakların en verimli bir şekilde kulla
nılmasını sağlamaktır. Verimli kulanılmayan her kaynak israf edilmiş de
mektir. Hele Türkiye gibi kaynak sıkıntısı çeken bir ülkede, kaynakları 
i'Sraf etmek büyük bir suçtur. · 

Bu bakımdan planlamanın temel hedefi hem özel kesimde, hem ka
mu kesiminde kaynak israfını asgariye indirerek, verimliliği arttırmak 
ve bu sayede ulusal geliri arttırmak, işsizlere iş_ yaratmak, dış kaynaklara 
bağlılığı azaltmak ve bireyler ve bölgeler arasındaki gelir dağılımını as
gariye indirmektir. · 

Her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'nin en büyük sıkın
tısı kaynak skıntısıdır. Bu bakımdan bu kaynakların en verimli şekilde 
kullanılması, planlamanın önemini bilhassa ön plana çıkarmaktadır. Hem 
kamu kesiminde, hem özel kesimde yapılan her harcamanın, yapılan her 
yatırımın azami derecede istihdam ve üretim sağlaması hedef alınmalıdır. 

Türkiye' de planlar kamu kesimi için emredici, özel kesim için ise, yol 
gösterici nitelik taşımaktadırlar. Serbest piyasa ekonomisinin geçerli ol
duğu ekonomilerde kalkınma planı yapılamıyacağı iddiaları vardır. Hal
buki serbest piyasa ekonomilerinde planlama yine yol gösterici görevini 
yerine getirebilmekte ve kaynakların ·en verimli şekilde kullanılmasını 
sağlıyabilmektedir. 
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Bunun en güzel örneği Japonya'dır. Japonya'da Devlet, özel kesimi 
yönlendirerek Japonya'nın sanayileşmesini, ihracatının arttırılmasını ve 
genel olarak ülkenin refahının hızla artmasını sağlayabilmiştir. Devletin 
ekonomide ağırlığını hissettirebilmesi ve etkili bir planlama yapabilmesi 
için yatırımların devlet eliyle yapılması gerekmez. Yatırımların devlet 
eliyle yapılması Türkiye'de çoğu zaman kaynak israfına yol açmıştır. 

Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi FRİNTAŞ olayıdır. TIR 
taşımacılığı teşvik edilmek istenmiş, FRİNTAŞ diye bir şirket kurdurul
muş, fakat yönetim sıkıntılarından dolayı şirket batmıştır. Halbuki 1980' 
den sonra başlatılan özel taşımacılığı teşvik programı sayesinde, Türkiye 
Avrupa'nın en büyük TIR filosuna sahip ülkesi haline gelmiştir. Devlet, 
özel kesimi yönlendirmek yerine yine bir nakliye şirketi kurup bütün bu 
işleri kendisi yapmaya çalışabilirdi. FRİNTAŞ olayında olduğu gibi bu 
şirket başarısızlığa mahkum olurdu ve devletçe harcanan kaynaklar da 
israf olurdu. Yine ~ynı şekilde deniz taşımacılığına teşvik etmek için özel 
kesim· yönlendirilmiştir. Yıllarca devlet eliyle canlandırılamıyan deniz 
taşımacılığı, alınan bu yönlendirici tedbirler sayesinde tonajı 4.5 milyon 
tona yükselmiştir. 

Türkiye'de planın özel kesini için de emredici olmasını arzu edenler 
vardır. Halbuki bizdeki ve Dünya'daki tüm uygulamalar yol gösterici 
planların daha etkili olduğunu göstermektedir. Tüm demokrasi ile idare 
edilen ülkeler de yol gösterici planlar daha ağırlıklıdır. Emredici plan
lar uygulayan komünist ülkelere baktığınız zaman, çok açık olarak görü
len hir gerçek vardır. Bu ülkelerin üretimleri ve verimlilikleri serbest 
piyasa ekonomil~rinin uygulandığı ülkelerden çok daha düşüktür. Hede
fimiz az kaynakla çok iş yapmak olduğuna göre özel kesime niye bu ·ka
dar önem verilmesi gerektiği açıkca ortaya çıkmaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerine gelince, bu konuda bazı yanlış düşün
celeri açıklamak gerekir. KİT'ler kurulurken temel gaye vatandaşın gü
cünün yetmediği işleri davlet eliyle başlatmak ve sonra bunJarı tekrar
dan halka devretmektir. Fakat bilindiği gibi, bunlar politik nedenlerdeb 
dolayı, gelen iktidarlara sağladıkları imkanlardan dolayı, bir türlu /halka 
devredilemedi. KİT'ler verimli çalışmadığı için, yıllarca Türk ekonomi
sinin sırtına bir yük olarak bindiler. KİT'ler, önümüzdeki yıllarda ister 
kamu yönetiminde, ister halka devredilsin, verimli çalışmak mecburiye
tindedirler. Verimli çalışmadıkları sürece buraya aktarılan kaynaklar is
raf ediliyor demektir. Bu kaynaklar israf edildiği sürece, işsizliği azalta
~ak yatırımlar için gerekli kaynakları bulamayız. Önemli olan KİT'lerin 
özel ve kamu idaresinde olması değil, -verimli çalışabilme1eridfr. KİT' 
lerin halka devredilmelerindeki ana gaye, bunları verimli çalışmaya 
zorlamaktır. Atatürk'de bunların ilerde halka devrini istediği için, ilk 
kuruluş kanunlarında halka devri maddesi bilhassa konmuştur. 
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Türkiye'de ana sorun, tüm kamu ve özel kuruluşların verimli çalışa
bilmesini sağlamaktır. İster kamu kuruluşu olsun, ister özel kuruluş ol
sun, sanayimiz verimli çalışmadığı ve Dünya piyasalarında rekabet ede
cek gücü olmadığı sürece; Türk ekonomisi sağlıklı olamaz. Türkiye'nin 
ekonomik gücü ve dolayısiyle, siyasi gücü hiçbir zaman zengin ülkelerin 
seviyesine erişemez. Petrol gibi zengin tabii kaynakları olmayan ülkelerin 
ekonomide söz saıhibi olmaları için tek yol, sağlıklı, verimli çalışan ekono· 
mik yapıları olmasıdır. Gerçek bir sanayileşme, hızlı ve sürekli büyüme 
sağlamanın yolu 'verimli çalışan ekonomik yapıdan geçer. Vedmli çalışan 
bir ekonomik yapı hem içerde, hem dışarıda daha büyük pazarlar yara
tarak, kendi büyümesi için gerekli kaynakları temin eder. Verimli çalışa
mıyan bir ekonomi ise kaynak yaratmadığı gibi, kaynak israfına sebep 
olur. Verimli çalışmayan bir sanayi ihracat yapamaz. Verimli. çalışmayan 
bir ekonomi dışa açılamaz ve büyümesi için gerekli dış pazarları bula
maz. 

Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen hedeflerin sağlanması 
için devlet, kamu kesimine emredici, özel kesime yönlendirici bir politi
ka takip edecektir. Uygulanan ekonomik modelin en belirgin vasfı, rekabet 
ortamını getirmek, tekelleri ortadan kaldırmaktır. Rekabetin olduğu yer
de dengesizlik, haksız kazançlar ka-ybolur. Devletin tanzim edici rolü, 
ekonomik gelişmede dengesizlikleri gidermek için yatırımları yönlendir
mek ve gerekli gördüğü sosyal programları başlatmaktır. 

Kalkınmanın temeli insandır. Her şey insanların mutluluğu ıçın 
yapılır. Planlamanın hedefi de insan mutluluğunu en kısa .zamanda sağla
maktır. Refah için gerekli ekonomik ve sosyal programları başlatmak
tır. Serbest piyasa ekonomisinde planlama; gerekli sosyal programları 
başlatmak, gelir dağılımını daha adil hale getirmek, bölgeler arası den' 
gesizlikleri gidermek içjn etkili bir araçtır. 

Türkiye' de bunun en güzel örneği Doğu 've Güney Doğu Anadolu Böl
gesiyle, Kalkınmada Öncelikli Yörelere devletin sağladığı teşvik imkan
larıdır. Bu bölgeler devletin desteği ve yol göstericiliği sayesinde kalkın
dırılacak, devlıet, plan sayesinde bu bölgelerin gelişmişlik seviyesini hızla 
diğer bölgelerin seviyesine çıkaracaktır. 

Serbest piyasa ekonomisi başıboşluk demek değildir. Nitekim, Tür
kiye tarihindeki en büyük sosyal programlardan biri olan toplu konut 
seferberli~ini başlatmıştır. Dar ve orta gelirli vatandaşı konut sahibi ya
pabilmek için, yılda 200 milyara yakın kaynak yaratacak yeni imkanlar 
bulunmuştur. Fonda biriken kaynaklar devletin yol göstericiliği saye
sinde sağlıklı şehirleşmeyi sağlıyacaktır. Kurulacak toplu konut sitelerin
de yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapılar okul, hastane, karakol, 
postane, çocuk parkları, spor sahaları gihi üst yapılar bulunacak rve sağ-
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lıklı şehirleşme devletin yol göstericiliği sayesinde özel kesim yardımıyla 
gerçekleştirilecektir. 

Yine tekrar etmemiz gereken önemli bir husus var. Elimizde bulu
nan kaynakları geriye dönüşü hızlı olan yani kendi, kendini hızlı ödeyen 
projelere harcamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, iş bekleyen işsiz
lere hızla iş sahası yaratamayız. Eğer kaynakları harcadığımız projeler, 
~nsa zamanda üretime geçip gelir sağlamazlarsa bu kaynak israf edilmiş 
demektir. 

Türkiye, 1980'de başlatığı ekonomiyi dış rekabete açma programıyla 
ülkeyi iflasın eşiğinden döndürmüştür. 1979 yılı sonunda Dünya'nın en dü
şük kredi itibarlı ülkesi olan Türkiye, bugün kredi itibari en hızlı yükse
len ülke haline gelmiştir. 5 yıl önce küçük bir Avrupa ülkesinin 1 milyon 
dolarına muhtaç halde olan Türkiye, bugün dışarıya 1.000 milyon yani 
1 milyar dolar ticari kredi verecek güce ulaşmıştır. 

Bütün bu iyi gelişmelerde en önemli sebep vatandaşımızın önünde 
duran gereksiz bürokratik engelleri kaldırmış olmamızdır. Devletci- mü
dahaleci anlayışla Türkiye' de mevcut büyük potansiyele bir duvar örül
müştü. Yıllardır gelişmeyen ihracat, kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, 
sınır ticareti bir çığ gibi büyümeye başlamıştr. Turizm sektörü de yıl
lardır beklediği büyümeyi, bu yıldan başlayarak, önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirecektir. 
· Serbest piyasa ekonomisine geçiş, alın teriyle çalışanları ödüllen
dirmiştir. Artık eskisi gibi Planlamadan veya Bakanlıklardan döviz veya 
ithalat tahisi ala,rnk «köşeyi dönme» devri bitmiştir. Merkeziyetçi- dev
letci - müdahaleci planlama sonucu oluşan kaçakçılık sektörü de yavaş ya
vaş tarihe karışmaktadır. Bilhassa sigara, lüks tüketim maddeleri ve 
döviz kaçakçılığından «köşeyi dönme» devri ka:!Janmıştır. 

Serbest piyasa ekonomisinde planlamanın gö.revi ucuz ve kaliteli üre
tim yap(\nı teşvik etmektir. Kalitesiz ve pahalı tüketim yapanlar, plan
lama aracılığıyla ve bazı yönlendirmelerle kaliteli ve ucuz üretmeye zor
lanacaktır. Tüketiciyi korumanın en etkili yön temi budur. 

Piyasa ekonomisine ağırlık vermenin diğer bir sebebi büyüme hızı
nı azamiye çıkarmaktır. Dünya'ya bakıldığı zaman görülen gerçek şu
dur. Ekonomilerinde serbest piyasaya ağırlık veren ülkeler, merkeziyetçi. 
devletci - müdahaleci planlama uygulayan ülkelerden çok daha hızlı kal
kınmışlar ve çok daha yüksek refah sevciyelerine ulaşmışlardır. Bunun 
en güzel örneği Doğu ve Batı Almanya ile Kuzey 've Güney Kore'dir. Her 
iki durumda da serbest piyasaya ağırlık veren ülke, diğerinin çok daha 
ilerisinde bir refaha ulaşmıştır. Güney Kore'nin kalkınmasını eleştiren, 
ler bu kalkınmanın pek demokratik olmayan şartlar altında olduğunu 
idia ederler. Kuzey Kore'de basın özgürlüğü, siyasi parti kurma özgürlüğü, 
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seyahat özgürlüğü, .hükümeti tenkit etme özgürlüğü, Güney Kore'den de 
azdır. Buna rağmen Kuzey Kore devletci-müdahaleci planlama yüzünden 
ekonomik yönden Güney Kore'nin çok gerisinde kalmıştır. 

Piyasa ekonomisine ağırlık vermek, kaynak israfını ve haksız ka
zançları ortadan kaldırdığı için kalkınma hızı daha yüksek olarak gerçek
leşir. Nitekim, 1981 ve 1982'de Türkiye hiçbir dış kaynak kulları_madan 
kalkınma hızını yüzde 4'lerin üzerine çıkarmıştır. 1984'de de kalkınma hı
zımızın yüzde S'in üzerine çıkacağı hesaplanmıştır. 

Planlamanın hedefi Türkiye'yi en hızlı bir şekilde kalkındırrnak, 
iktisadi yönden bağımsız kılmaktır. İktisadi bağımsızlığı olmayan bir ül· 
kenin tam anlamıyla siyasi bağımsızlığı vardır, denemez. 

Planlamada devletci -müdahaleci yaklaşım kaynak israfına ve üre
tim azalmasına, sadece Türkiye' de değil Dünya' da da bu tip uygulama 
yapan ülkelerde de sebep olmuştur. Örneğin; Sovyetler Birliği'nde 1928' 
den beri, merkezi planlama . yapılmaktadır. Sovyetler Birliği Merkezi 
Planlama Örgütü ( GOSPLAN) yıllardır arz ve talebi doğru hesaplayama
dığı için, yanlış yatırımlar yapılmış ve ülkenin temel gıda maddeleri ve 
tekstil gibi temel ihtiyaçlarını bugün bile karşılayamamaktadırlar. Mer
kezi ve devletci- müdahaleci planlamanın zararlarını idrak eden Sovyet
ler artık yavaş, yavaş merkezi - devletci - müdahaleci planlamadan vazgeç
meye başlamışlardır. Bu yolda en başarılı örneği Macaristan vermekte
dir. Macar ekonomisinde özel girişimciliğin payı gi ttikce artmakta ve bu
nun sonucu Macaristan Sosyalist Blokta ·en güçlü ekonomiye sahip olan 
ülke haline gelmiştir. Macaristan'ın başarısını gören diğer Sosyalist Blok 
ülkeleri (Soıvyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti dahil) merkezi - dev
letci- müdahaleci planlama anlayışından vazgeçerek, özel girişimciliği 
destekleyici ve özel kesime yol gösterici bir planlama yaklaşımını benim
semeye başlamışlard~r. 

Dünya' da durum bu iken, Türkiye'nin tekrar merkeziyetci - devletci -
müdahaleci planlamaya ağırlık vermesi Dünya' daki gelişmeyi ve gerçek
leri görmemek ve ça~dışı olmuş bir modele dönüş olur. 

Türk insanı, Kurtuluş Savaşında gösterdiği başarıyı, iktisadi alanda 
da göstermektedir. Dışa açılma programımız daha 5 yılı doldurmamış
ken, Türk ihracatcısı, Türk nakliyecisi, Türk armatörü, Türk müteahhiti · 
ve en önemlisi Türk işçisi dış pazarlarda becerisini ve gücünü kanıtlamış 
ve etkin~iğini giderek arttırmaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
deki en başarılı planlardan biri olacağına bu bakımdan inanıyoruz. Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, bu vesileyle Türk milletine hayırlı ol
masmı ve mutluluk getirmesini dilerim .. 
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İZMİR'DE TAPU VE TAPU TAHSİS BELGESİ DAGITIM 
TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

3 Temmuz 1984 

Sevgili vatandaşlarım; 

Konut meselesinin hal yoluna girdiğini İzmir' de tekrarlamaktan 
gurur duyuyorum. Konut meselesi yurdumuzda çok değişik cepheler arz
etmiştir. Bunlardan bir tanesi. son 20 - 25 yılda büyük şehirlerimizin etra
fında ıhızla gelişen gecekonduların yarattığı meselelerdir. İkincisi konut 
sayısının arttırılmasıdır. Üçüncüsü ise imar düzenlemesidir. 

· Sadece İzmir'de bir yıl içerisinde 140-150 bin gecekonduya tapu 
vereceğiz. Son yirmi sene içerisinde gelmiş geçmiş iktidarların hepsi her
hangi bir hareket yapmadan, sadece bu bölgelere bazı hizmetleri götür
müşler, fakat vatandaşın asıl beklediği ve sandığının bir köşesine koymak 
istediği tapusunu verememenin aczi içerisinde bulunmuşlardır. Bir ka
nunla hu mesele çözülmüştür. 

· Aziz vatandaşlarım, 

Mesken Anadolu insanı için ayrı bir değer taşır. Herkesin başını so
kacak iki göz bir eve ihtiyacı vardır. Bizim yaptığımız incelemeye göre; 
son 3 yılda devletin dar imkanlı bütçesinden konut için ayrılan para 20 
milyarı bulmuştur. Getirdiğimiz Kanunla bu fonlar tamamiyle bütçe dışı
na çıkarılmış, yeni kaynaklar bulunmuştur. 

Konut fonu dediğimiz gelirler, içtiğimiz sigaradan ve gümrüklere 
gelen lüks eşyalara ve akaryakıta konan fonlardan sağlanmakta ve ayda 
10 milyar liradan fazla para ele geçmektedir. Bir çok kooperatifin yarım 
kalmış inşaatları başta olmak üzere, 60 binden fazla konutun bu sene ta
mamlanacağım ümit ediyorum. 

Burada ifade edeyim ki, yapılan düzenlemelerle ferdi konut kredisi 
arttırılmıştır. İmar mevzuatındaki bü!okratik işlemler ayıklanarak basit 
şekilde çalışır hale getirilmiştir. Belediyelere bu konuda daha fazla yetki 
verilmiştir. Ve vatandaşı sıkan formaliteler de en kısa zamanda tamamen 
kaldırılacaktır. 
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İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİNDE BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

3 Temmuz 1984 

Soru : - Bazı işadamlarmın, izlenen politikanın doğru, ancak uygu
lamanın yanlış olduğunu, ifade ediyorlar ne dersiniz? 

Cevap: - Biz işin doğrusunu yapmaya çalışırız. Kamuoyunun da 
bu konuda ne düşündüğünün neticesi seçimde belli olur. 

Soru: - Birliklere ait tesislerin devri konusunda ne diyorsunuz? 
Cevap: - Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, bunun gibi birliklerin çift

çinin meseleleri ile uğraşması lazım. Yani, esas kuruluş gayeleri çiftçinin 
malını değerlendirmek, daha doğrusu pazarlamaktır. Almak satmaktır. 
Değerlendirme diye ele alıpta işi basma fabrikasına, margarin fabrika
sına kadar götürürseniz sonu yok bu işjn. Netice olarak çiftçiyi bırakır
s·ınız işi sanayiciliğe dökersiniz. Bunun vaktiyle kötü kullanıldığı çok ol
muştur. Bugün için iyidir. Askeri idare gelmiş, Sıkıyönetim gelmiş düzelt
miş, ama yarın bozulmayacağı ne malum? Biz araştırdık. Doğru bildiği
mizi yaparız dedik. Doğru bildiğimizi yapmazsak, herkesin istediğini yap
maya kalkarsak, iş çorbaya döner, idareye gelmemizin ana nedeni bun
ları düzeltmektir. Doğru bildiğimizi yapacağız. Bunlar; emniyet vermek 
için devletin bir iştiraki ile, onun yanında üreticinin .iştiraki gerekirse 
Tariş'in de iştiraki ile ayrı kuruluşlar haline getirilirler. Batarsa batar, 
bir daha devletten yardım ~.ılamaz. Gerekirse halka da açarız. Bunu da 
söyledik. 

Soru: - Maliy~t enflasyonu devam ederken para konusunda gev
şeme söz konusu mudur? 

Cevap: - Basın olarak, bizim işadamlarına yanlış bilgi vermeyin. 
Hiç öyle bir şey yok, biraz daha sıkacağız hatta. Bazı iş çevrelerinde 
klasik bir anlayış var, maliyet enflasyonu var, maliyetler yüksek, faizler, 
kur yüksek diye. Bütün bunların hepsi yanlıştır. Bir tek enflasyon var
dır. Arz - talebin uyuşmamasından ileri gelen bir fiyat artışı vardır. Be
ratla önemli olan paranın fazla olmasıdır. Para fazla ise, alım gücü de 
fazladır. O alım gücünü karşılayacak istihsalin artmasına rağmen, tüke
timi karşılayacak yeterli istihsal yok demektir. Tabii onu yapmaya kal
kıştığınızda çok daha hızlı kalkınmanız lazım ki, o da mümkün değil. Ya· 
ni daha hızlı bir milli gelir artışı da mümkün değil. Birçok faktörlere bağ
lıdır. Şimdi hadi bakalım stok yapsınlar. Yapanlar batmaya mahkumdür. 
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Bu sistemde hesabını kitabım iyi bilen, hergün işini kovalayan, yaz 
tatilinden çok işinin başında olan adam kazanır. Bize de öyle adam la~ 
zım. Bir de işin şu yönü var. «Krediyi alalını, kendi kaynağımızı da gö
türelim, güzel güzel villalar alalım.» olmaz öyle şey. Biz artan bir hayat 
pahalılığı devresi devraldık. Onu aşağıya çekmeye mecburuz. Bunu aşa
ğıya çekişte uygulanan araçlar bellidir. Hatta bunun münakaşası dahi 
yanlıştır. Neden münakaşası yanlıştır. Çünkü tersi fiilen denenmiştir. 
Bunu ben söylemiyorum. İMF, OECD, beynelmilel bankaların raporları 
bunu söylüyor. Bunlar işi bilen uzmanların raporlarıdır. Yapılacak tek 
şey, yeterli para politikası, hatta biraz, sıkıpara politikası uygulamaktır. 
Herkes kendi işini iyi bilmeli, elinde lüzumsuz stok bulundurmamalı
dır. Başka bir yol tanımıyorum. Bu politikayı kullanmakta da fevkalade 
kararlıyız. Ondan da korkmuyorum açık söyliyeyim.» 
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YENİ ASIR GAZETESİ İLE YAPILAN BAYRAM SOHBETİ 

3 Temmuz 1984 

Soru : - «Bayram öncesi alış - verişindeki durgunluğun nedenini 
açıklayabilir misiniz? 

Cevap: - «Biraz durgunluk olması fiyatların aşağı çekilmesi için 
elzemdir.» 

Para arzını kontrol etmek, fiyatları aşağı çekmek için en etkili 
araçtır. Geçen seneki durum bunu çok açık gösteriyor, 'kimse aksini iddia 
etmesin, çünkü tecrübe edildi. 

Biz parayı piyasaya fazla dökemeyiz, çünkü herşey para imkanı ile 
ilgilidir. Memur maaşlarını vermiş olsaydık emisyonu artırırdık ve herkes 
alışveriş yapardı. Ondan sonra da fiyatlar gene artacaktı. 

Soru : - Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında bir karşılaş
tırma yapabilir misiniz? 

Cevap: - Eski bayramlarda insanlar daha ziyade evlerinde otu
rurlardı. Anne - babalar, çoluk çocukları ile birlikte bayramlaşır ve bay
ramı hep beraber geçirirlerdi. El öpmeler ve akraba ziyaretleri yapılırdı. 
Evlere gidilir, insanlar birbirlerini ziyaret ederlerdi. Hani neredeyse bü
tün şehir birbiri ile bayramlaşırdı. Ama bu, bugün ·kısmen oluyor. Bay-· 
ramlar daha ziyade . tatile gitmek için, turistik vesile için kullanılıyor. 
Hele bir de bayramlar hafta içinde gelirse, bütün bir hafta insanlar tatil 
yapabiliyorlar. 

Çünkü cemiyet değişiyor. Eskiden bu kadar çok gezme imkanı yok
tu. Bir yere gitmek mümkün değildi ve çok masraflı oluyordu. Bugün 
çok daha kolay seyahat imkanı var. 

Soru: - Bayramda dargınların barışacağı inancı vardır. Siz d~ dar
. gın olduğunuz politikacılarla barışacak mısınız? 

Cev~p: - Bayramlar küskünlük ve dargınlıkların inançlar bakı

mından bırakıldığı bir devredir. Politikacılar birbirlerine niye 'küssünler .. 
Onlar Meciis kürsüsünde münakaşa ederler, hatta sert konuşabilirler. 
Ama dışarıda oturup beraber çay içerler. Aslında bunun da böyle olması 
lazım. 
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ROMANYA BAŞBAKANININ ONURUNA VERİLEN 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPILAN KONUŞMA 

4 Temmuz 1984 

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler son yıllarda üst düzeyde 
yapılan temaslarla gelişip güçlenmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin ge
lecek yıllarda daha da gelişeceğine eminim. Hükümetimiz bu yolda üze
rine düşen her çabayı gösterecektir. 

Türkiye ile· Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilme
sini sağlıyacak bir çok alan bulunmaktadır. Ekonomik ilişkilerimizin ge
liştfrilmesi yönündeki ortak irademizi; önümüzdeki dönemde işbirliği

mizin önemli boyutlar kazanacağının bir göstergesi olarak görüyorum. 
Bu alanda özlenen sonuçlara henüz varılmamış olması, bizleri karam
salrığa değil, bu işbirliğini geliştirmek imkanları üzerinde daha titizlikle 
d:urmaya ve gerekli çabaları sarfetmeye yöneltmektedir. 

Uluslararası ilişkilere hakim olan gerginlik ortamı ve Doğu ile ·Batı 

arasında yapıcı bir diyaloğ eksikliği karşı~ında bugün ortak bir endişe 
duyuyoruz. 

Türkiye, Doğu ve Batı arasındaki karşılıklı güven ve anlayışa dayalı 
ilişkilerin kurulması ve yapıcı bir işbirliğinin geliştirilmesini içtenlikle· 
arzulamaktadır. Silahlanmanın dengeli, adil ve denetlenebilir anlaşmalar 
yoluyla kontrol altına alınması bütün insanlığın geleceğini yakından ilgi
lendir~yor. 

Bu çerçevede Cenevre görüşmelerine ön koşul ileti sürülmeksizin ye
niden dönülmesine büyük önem atfediyoruz. Askeri dengenin mümkün 
olan en düşük düzeyde tesis ve muhafazasını, barış ve güvenliğin korun
ması için elzem sayıyoruz. 

İran - Irak savaşının biran önce ve her iki tarafın da kabul edeceği 
bir çözüme kovuşması için biz elimizden gelen her çabayı göstermek ar
zusundayız. Savaşın başlangıcından bu yana taraflar arasında herhan~i 

· bir tercih yapmadan tarafsızlığımızı titizlikle koruyarak, bu ilişkilerimizi 
sürdürmeye özen gösterdik. Ve göstermeye devam edeceğiz. Sınırlarımı
zın hemen bitişiğinde süren bu kardeş kavgasının bir an önce ve her iki 
tarafın da kabul edebileceği bir çözüme kavuşmasından en fazla memnu
niyet duyacak ülkelerden biri, · muhakkak ki Türkiye olacaktır. 
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dir? 

CUMHURİYET GAZETE'SİNİN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

5 Temmuz 1984 

Soru : - Türkiye' de yaş sebze ve meyve konusundaki program ne-

Cevap: - Bizim sera istihsalimizin önemli bir bölümü güneyde, 
yani Akdeniz Bölgesindedir. Fethiye'den başlar ta Mersin'e kadar uzanır. 
"Benim kanaatim şudur; seracılığı İç Anadolu'ya, Kuzeye, yani Karade
niz' e doğru çekmek lazım. 

Soru: - Bundan amaç, iklim koşullarını, doğal kaynakları göz 
önüne almak mı? 

Cevap: - Bazı yerlerde tabii sıcak su arazileri var. Mesela Afyon 
civarında bu gibi yerler var. Bu ısıtmayla büyük çapta seracılık yapıla
bilir. Nitekim böyle bir durum başladı. İzmir Balçoya' da böyle seracılık 
yapılıyor. Gelelim Ankara'ya, Kızılcahamam çevresine. Buralarda da sı

cak su var. Biz güneyde seraları ısıtmıyoruz öyle fazla. Çünkü iklim ko
şulları elverişli. Durum böyle olunca sebze ucuz oluyor. 

Soru: - Siz seracılığı yaygınlaştırmak istiyorstım.İz?. 
Cevap: - İç Anadolu'ya ve Akdeniz'e yaymak lazım. Sera malı do

mates ilk çıktığında 100 liraydı. Tada malı domates çıkmadan arada boş
luk oldu, bu yüzden fiyatlar fırladı. İşte Anadolu ve Karadeniz' de ürünü 
kışın almaz, güneyin· tarla mahsulünden önce alırsınız. Böylece arada 
boşluk olmaz. Sıcak su olan yerlerde bu işi teşvik etmek lazımdır. Me
·sela Afyon' da geniş çaplı teşvik yapılırsa Ankara'yı besler. 

Soru: - Efendim, Kars, Mardin, Hakkari gibi ilerden gelen komis
yoncuların Antalya halinde yüksek fiyatla ürün kapattıklarını saptadık. 
Bir de Ortadoğu'ya yapılan ihracat söz konusu. Ama Antalyalı ihracatçı
lar, ihracat yapamadıklarından yakınıyorlar. 

Cevap: - Ortadoğu'ya ihracat meselesi lisanla ilgili. 
Soru : - Ortadoğu'ya yapılan ihracatın büyük kısmı konsinye de

ğil. Fob. 

Cevap: - Konsinye yapanlar da var. Çok konsinye mal sattılar. 
Ben Kuveyt halini gezdim. Etiketler biz~m firmaların etiketleriydi. Biz 
o piyasanın yüzde 70'ını tutmuşuz Lübnan' daki harp durumundan daha 
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da genişledi. Biz iç piyasada fiyatları aşağıya çekmek için bazı şeyler 
düşündük. Çıkışta, ihracatta bir nevi vergi alırsınız. Ama çok dikkatli 
yapmalısınız. İhracatı baltalarsınız. Onun için istihsali arttırmaya git-
meli. 

Soru : - Yani fon koymayı mı düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Köyün ihracatından 12 dolar fon alıyoruz. Bunun ma· 
nası iç fiyatı daha da aşağıda tutmak. Sebze ve meyvede de kamyon ha· 
şına 50 bin lira, 100 bin lira fon alabilirsinjz. O içerdeki fiyatı aşağı çe· 
ker ama rekabet şansını azaltabilir. Bu mahsurludur. Kendi şansımızı 
azaltıp, rakibinizi şanslı duruma getiriyorsunuz bu sefer. 

Soru : - Yaş sebze ve meyvede toplam 30 milyon dolardan sonra 
vergi iadesi uygulaması getirildi. Önceden tüm ihracat toplamı 30 milyarı 
dolar olacaktı. 

Cevap: - Munzam vergj iadesi her zaman var. 2 milyon dolardan 
başlıyor. 

Soru : - Transport sorunu nasıl çözümlenecek? 

Cevap: - Bu önemli sorun, «Nakliye ücretleri yüksek» derler. Arz 
artarsa, rekabet olursa her şey düzelir. Kötüler elimine olur. Kritik an
larda yabancı TIR'lara izin vermiyoruz. Ama ona bile müsaade etmemiz 
lazım. 

Soru: - Onun iznini istiyorlar. 
· Cevap: -. Onu her zaman isterler ama ·bizim nakliyeciler istemez. 

Soru: - · Türkiye'nin yurt içinde ve dışında karşı karşıya bulun
duğu sorunların bir değerlendirmesini yapar mısınız? 

Kıbrıs konusunda diğer ülkeler garip bir biçimde sadece bugünü 
değerlendiriyor. .Ya da sadece 1974 yılında ordunun Kıbrıs'a müdahale
sinden bahsediyor. Halbuki, 1974'e kadar neler olmuş, bundan kimse 
pek söz etmek istemiyor. 1974 harekatından sonra Kıbrıs'a huzur ve ba
rış gelmiştir. Ama, uluslararası politika bir türlü durulmak bilmemiştir~ 
Benim kanaatim, Kıbrıs'ta bundan sonra uluslararası politika hızını ya ... 
vaş yavaş 'kaybedecektir. Ama şunu belirtmek gerekir ki, bizim için Kıb
rıs meselesinde en önemli safha, bu yılın ekim-kasım ayında yapılacak 
Amerikan başkanlık seçimlerine kadar geçecek süredir. Kıbrıs'la ilgiH 
son bir paket hazırlanmıştır. Eski paketten çok az farklar vardır. Esas 
itibariyle aynıdır. Yeni paketin şurası önemlidir; paket, Kıbrıs olayında 
Türkiye'yi ulusiararası poiitikada uzlaş_maz göstermekten uzak nitelikler 
taşıyor. 

Yunanistan ile diyalog aramaya devam edeceğiz. Biz Yunan vatan
daşlarına vizeyi kaldırdık. Yunanistan neden kaldırmıyor? Vizenin kalk
ması her iki ülkenin halklarını birbirine daha da yakınlaştırır. Bundan 
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kim ne zarar görür ki? Ama, burada şunu hesaplamak lazım. Papandreu 
gelecek yıl seçime gidiyor. Seçimi de hep Türkiye'ye karşı hasmane bir 
tavra oturtuyor. Şimdi Türkiye ile iyi biı diyaloğa girerse, seçim zamanı 
ne yapar? Galiba, bunu hesaplıyor?» 

Şu anda Türkiye'nin en zor beş yılına yaşıyoruz. Önümüzdeki beş 
yıl, Türkiye'nin en zor beş yılıdır. Neden bu böyledir? 12 Eylül'e gelin
ceye kadar Cumhuriyet döneminin anarşi bakımından en yoğun yıllarını 
yaşadık. Beş bin kişi anarşi ı~edeniyle hayatını kaybetti. Daha sonra üç 
sene askeri bir yönetimden geçti'k. Böyle bir değerlendirmeyi yaparken, 
hemen Türkiye'nin stratejik 'konumunu da birlikte düşünmek lazım. 

Türkiye'nin kaybolmasından Batı, büyük endişeye kapılır. Komşularımız
la münasebetlerimizi iyi tanzim etmemiz lazım. Aşağıda, Körfez' de savaş 
devam ediyor, ne olacağı belli değil, Yeni dengeler mi doğacak, yoksa var 
olan dengeler hangi yöne kayacak, bu belli değil. Yani, dünya karışık. 

Soru : - Peki, dünyanın bu karışık durumundan Türkiye'ye dö
nersek nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz? .. 

Cevap: - Dünyanın bu karışık halinden iç politikaya bakınca, şunu 
görüyoruz. Bir kere ülke kabuk değiştirmiş. Yeni bir siyasi düzen gel
miş. Eski siyasi eğilimler taa 1930'lardan bu yana gelen iki siyasi eğilim 
artık kesilmiş görülüyor. Ortaya yeni siyasi eğilimler gelmiş. ülkenin 
kabuk değiştirmesi ve bütün bu işlerin ço'k kısa sürede gerçekleşmesi, 
beraberinde bazı problemleri de getirebilir. Onun için şunu söylemek is
terim ki, yeniden ortaya çıkabilecek e.~;ki . siyasi eğilimlerle biz mücadele 
edeceğiz. Çünkü, bunlar bir anda kesilmez. 

Soru: - Mücadele etmek nelere bağlıdır? 
Cevap: - Mücadelenin şartı, ekonomide başarı ve aynı zamanda 

ülkede barışın, huzurun, güvenin sağlanmasıdır. Bu iki önemli şart, bi
raz önce genel hatlarıyla çizdiğim pış politikaya da bağlıdır. . 

Soru : - Peki. sadece eski siyasal akımların ve eğilimlerin yeniden 
ortaya çıkmasına karşı bir 'mücadele' mi, yoksa öngörülen baş'ka amaç
lara doğru yol almak mı söz konusu? .. 

Cevap: - Ülkede demokrasiyi kademe .kademe yerleştirmek me
selemiz var. Kesintiye uğramadan yerleştirmek meselemiz. Siyasi geliş

meleri demokrasiyi yerine oturtmak için hızlandırabiliriz. Bu yolda uğ,. 
raş veririz. Türkiye'yi yeniden sıkıntıya düşürmek isteyenler var. Hem 
içerde, hem dışarda var. Ama, esas hedefimiz demokrasiyi bir daha ke
sintiye uğramadan yerine oturtacak bir ortamı meydana getirmektir. 

Bütün bu saydığım faktörler bir araya geldiğinde onümüzdeki 
beş senenin en ktritik dönem olduğu ortaya çkıar. Çeşitli görüşler ve 
tenkitler olabilir. Biz bunları dinleriz ve yararlanmaya çalışırız. Ama 
önümüzdeki dönem çok kritik olduğu için icraatımızı çekinmeden ve 
korkmadan yürütmemiz gerekir. Ben buna inanıyorum.» 
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BODRUM'DA SON EKONOMİK KARARLARA İLİŞKİN 
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

8 Temmuz 1984 

Hükümetimiz işbaşına geldiği günden buyana serbest ithalatta ser
bes rejime doğru gidiyoruz. 

Bir ara araba getirmek yasaktı. Sadece işçinin getirme hakkı vardı. 
Şimdi araba ithalatı serbest. Sadece fonlara para veriliyor. Tabii zamanla 
bunların 'hepsi kalkacak. Daha serbest bir rejim gelecek. Zaten 6-7 ay
dır, devamlı bir serbestliğe doğru gidiyoruz. Serbest rejim için bir tarih 
yok. Ama önümüzdeki beş yılda yapmayı düşünmek zorundayız. Tabii 
bu kararı etkileyecek dünya şartları da var. Kontrolumuzda olmayan, 
birçok faktör var. mesela dünya 1piyasasında altın, dolar ve diğer para
lar arasında çok önemli değişiklikler oluyor. Galiba Alman Markı- Dolar, 
münasebeti 2.90 sınırına yaklaşıyor. 2.80'i geçti. Bu hızlı değişimi izah 
e~mek normal ekonomik şartlarda kolay değil. Enflasyon Almanya'da 
daha az. Amerika' da da az ama, paranın değerini veren hadise, sadece 
enflasyon olayı değildir. Güven meselesi ileriye yönelik bir duygudur. 
Öyle anlaşılıyor ki Reagan Amerika' da seçimleri gene alacak, ekonomide 
hem enflasyon: aşağıya çekildi, hem de milli gelir artışı çok yüksek dü
zeyde % 7-8 civarında. Milli gelir artışı bizden yüksek. Amerika' da faiz
ler Almanya'ya göre biraz daha yüksek. Almanya.da da düşük değil. 

Soru: - Türk parası ile ilgili yeni düzenlemeye neden ihtiyaç his

settiniz? 

Cevap: - Dünkü Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğler yılbaşından 
buyana yapılan düzenlemelere karşılık Yargıtayca getirilen öneri ve ka
rarlardan kaynaklanıyor. 

Aksi takdirde cezai hükümlerin, bazılarının uygulanması mümkün 
değil. Buna göre de gerekli düzenlemeler yapılmış vaziyette. Yani eski
den tebliğde olan bazı kısımlar Bakanlar Kurulu kararına aktarılmış, 

yine eskiden Hazine dış ticaret yahut da Merkez Bankası tebliğlerinde 
olan kısımlar da, bakanlık tebliği şekline getirilmiş durumda. Tamamı 
ile hukuki bazı cezai hükümler bakımından, alınmış bir sistemdir. Tabi 
o arada altı ay içinde gördüğümüz, düzenlenmesi icap eden konular varsa, 
onlara da gerekli düzenlemeler bu vesile ile yapılmış oldu. 
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Soru: - Para arzında ciddi bir artış görülüyor. Bunun kaynağı ne-
dir? 

Cevap : - Haziran ayı sonunda ödenmesi gereken Meyak kesinti
lerinin bayramdan önce 'ödenmesi, bayram sonrası da işçi ikramiyelen, 
maaşlarla emeklilerin ücret ödemelerinin üst üste gelmesidir. Bir de yurt 
dışındaki işçi girişlerinin bayram münasebeti ile hızlanması, nedeni ile 
işçilerin devamlı para bozdurmaları, para arzında bir hafra on gün içe
risinde aşağı yukarı 70-80 milyar liralık bir artışa sebep olmuştur. 

Yani, 750 milyar civarında olan emisyon 830 milyara yükselmiştir. 
Tabii önümüzdeki dönemde mahsulün çıkışı var. Türk ekonomisinde bir 
nevi zirai mahsüllerin idrak dönemine giriyoruz. Buğday hasatı hızlan
maya başlamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisinde bu amaçla aldığımız bazı 
tedbirler var. Akabinde, fındık, pamuk, incir, üzüm gelecek. 

Bu dönem, ekonomide para arzının, Merkez Bankası kredileri yo
luyla genişlediği bir devredir. 

Biz bu dönemi enflasyonu önleyici, enflasyonu artırmayıcı bir at

mosfer içerisinde geçirmek için sıkı para politikası ile ilgili bazı tedbir
ler aldık. 

Emisyonu aşağıya doğru çekmek, tekrar krediye dönüşmesine mani 
olmak ve kontrol altında tutmak üzere yükse'k faizli, altı ay vadeli tahvil 
çıkarttık. 

Bu tahvillerin net faizleri var, ve gelirleri yıllık yüzde 53 ile 55 
arasında değişiyor. Gelir nettir. Ve altı aylıktır. Altı aylık yüzde 55 ol
duğuna göre 1 milyonluk bir tahvil altı ay sonra 1 milyon 275 bin lira 
olacaktır. Bu tahvillerin üzerinde faiz yazmazsa, işlem şöyle olacaktır. 

Bu bir milyonluk tahvilin üzerinde, şu tarihte 1 milyon ödenecek diye 
yazılacaktır. Bir milyonluk tahvili siz gelirinin hesabını yaparak ona 
göm bir para ile ödersiniz. Tahvili daha düşük bir para ile alırsanız bu 
şekilde size faizi ödenir. Bu tahviller bankalara satılıyor. Bankalar da 
almak isteyenlere satacaktır. Çıkarılacak tahvil miktarı, 70-80 milyarı çe
kecek kadar olacaktır. Belki de daha az olur. Duruma bakacağız. ·Bir de
faya mahsus olacak. Devamlı çıkartılmayacak. Faizi normal banka faiz
lerinden daha yüksek olaca'k. Ama bankalara da aynı imkan veriliyor. 
Çünkü ş(Şyle bir sistem getiriyoruz. Yüz milyondan fazla alışlar yüzde 
55, yüz milyonun altında yüzde 54, 10 milyonun altındakiler ise yüzde 
53 faizli olacak. Bankalar büyük rakam alırlarsa halka döner en ufak kü
pürler halinde yüzde 54 ile 53 ile devredebilirler. Amaç, halkın tasarru
funu Merkez Bankasına çekmektir. İsteyen de parasını toplu konut için 
yatırabilir. Biz mümkün . olduğu kadar halkı tasarrufa zorluyoruz. 
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Bugün için banka faizlerinde herhangi bir değişiklik düşünmüyorul. 
Reeskont oranlarında ise yükseltme yaptık. 

İhracat kredileri yüzde 42'den 45'e kısa vadeii krediler yüzde 52'den 
·53.S'e yükseltildi. Yatırım kredileri, gemi inşa kredileri Kalkınmada Ön
celikli Bölgelerin kredileri, aynı kaldı. Bankaların umumi disponabilite 
oranlar, yüzde lO'dan lS'e yükseltildi. Merkez Bankasında reeskont oran
larında yükseltilme yapılırken mevduat munzam karşılıkları, aylık yeri
ne, haftalık düzenlenmeye başladı. Bunun yararı bankaların Merkez Ban
kasına biraz daha fazla para yatırması ile görülecektir. Şimdiye kadar 
bankalar 45 gün sonra yatırıyorlardı. Şimdi bir hafta sonra yatırmak 
zorunda kalacaklardır. 

Eskiden Türk Parasını Koruma Tebliği içinde ihracat, ithalat hüküm
leri de vardı. Bunların hepsi, yeni sistemde Türk Parası Tebliğ'inden çı
karıldı. Yani, yeni bir düzenleme yapıldı. Bedelsiz ithalat, ithalatla ilgili 
tebllğlerin içine girdi. Eskiden Türk parası tebliği içinde de değildi. 
Şimdi ithalat tebliği içerisine alındı. Bunun anlamı, sistemin daha basit 
hale getirilmesidir. Bir de bedelsiz ithalatta büyük mikyasda, kamyon, 
otobüs, traktör gibi taşıtlar var. Bunun için de bazı tedbirler alındı. 
E~ki olanlar için eskilik durumuna göre, her yıl için 3'er bin mark 'Vergi 
konuldu. Yani, aracı yeni almakta fayda var. Eskiye doğru giderseniz, 
fona daha fazla ödeyeceksiniz. Bunların dışındaki, alet, edavat, biçer dö
,ğer; matbaa, baskı makinaları gibi kalemler için, sadece yedi bin mark 
vergi alınıyor. :Modeline bakılmıyor. 

Bütçe politikasını enflasyonla mücadele amacı ile yeniden gözden 
geçirdik. Geçen ayın 26'sında Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konuda bü~ 
tebliğ neşretti. Ek ödenek dolayısı ile, bütçe politikasını zaten iyice göz
den geçirmiştik. Bütçenin harcamalarında yüzde on oranında kısılabi
lecek tarafları var. Kısıtlama kararı alınmıştır. 

Soru: - Bütçedeki yüzde onluk kısıtlamaya, ek ödeneğe kaynak 
sağlanması nedeni ile mi gidildi? 

Cevap : - Açık söyleyeyim ki ek ödenek bununla ilgili değil. 

Ek ôdenek eksik olan yerleri tamamlamak için konulmuştur. Ama bü

tünü üzerinde bazı şeyler kısıtlamaya tabi değildir. Mesela memurların 
maaşlarına dokunamazsınız. Bu mümkün değildir. Bu gibi kalemler b
ricindekilerde yüzde on tasarruf yapılmıştır. Bizim yaptığımız son ince
lemelere göre, bu şekilde 200 milyar i1arık bir tasarruf sağlanmaktadır. 

Açık, 150-160 milyar lira civarına düşüyor ki, bu makul bir açıktır. 

Yoksa 400 kusur milyara yükselen bir açık görülürdü. Biz bütçe öde
. neklerini kestik, harcayamassınız dedik. Oldu bitti o kaıdar. 
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Kısıntılar nedeniyle yatırımlar açısından geriye atılmış bir adım 
sözkonusu değildir. 

Zaten ek ödenekde fazla bir yatırım yoktu. 1Bir kısım yatırımlara 
konulmuştu. Ancak bu netice itibariyle, Türkiye'deki tasarrufları hesap 
ederseniz yatırımlardaki azalma fazla değildir. Ek ödenekle 'bera!ber, ge
nel tasarrufu da düşündüğünüz zaman, yatırımlar da yüzde on -Oeğil, en 
fazla yüzde 2 - 3 azalma olacaktır. Dış borç ödemelerinde düzenleme var
dır. 500 küsür milyar'ı dış borç ödemelerinin karşılıklarıdır. Yalnız şunu 
söylemek istiyorum. Ek 'ödeneği koyarken, bazı yatırımlar ilave edilmişti. 
Mesela yol, su gibi konulara ilave yatırımlar konulmuştu. 

Soru : - Buğday üreticisine yapılan ödemeler peşine döndü mü? 

Cevap: - Hububatla ilgili bazı tedbirler aldık. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin alımları biraz yavaş gidiyordu. Bu alımlarda üreticiye parasının 
yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si iki bono halinde veriliyordu. Fakat görüldü 
ki, köylü buna alışık değildir. Yani aşağı yukarı 25 günlük tecrübemiz bu
nu gösterdi. Sıkı para politikası yanında, maalesef bu eski kararımızı de
ğiştirdik. Şimdi köylüye peşin ödüyoruz, hepsini. Yüzde 50 peşin ödemesi" 
sıkı para politikasının gereği idı ama, şimdi maalesef diyoruz. Bu bir za
man meselesidir. Zaten bu tedbirlerin bir kısmı da bunun için alınmıştır. 
Köylünün lehinedir. Memleketi buğdaysız bırakmamak için alınmıştır ta
bi. Ama mesela aynı tatbikatı pancarda yaptık başarılı oldu. Toprak Mah
sullerinde maalesef pancardaki gibi bir durum yok. Alıcı fazla, yani tek 
alıcı yok. Türkiye' de başka memleketlerde olduğu gibi . ciddi bir borsa 
da yok. Toprak Mahsullerinden başka büyük stok yapan· müessese de bu
lunmuyor. Mesela Amerikada devlet stok yapmıyor. Orada tamamen özel 
teşebbüs var. Belki Türkiye' de de zaman içerisi~de olacaktır bunlar. Ama 
şimdi yok. Toprak Mahsulleri Ofisinin memleketi buğdaysız bırakmamak 
için ithalat yaptığı da ·bilinen bir gerçek. 

Bankaların, kredi vermeleri konusuna gelince bu alanda alınan ted
birlerle rahat kredi vermek eskisi kadar kolay olmayacak. Bankalar kredi 
vermekte rahat olmayacaktır. Genel anlamda sıkı para politikasının ga
yesi nedir? Kredilerin darlaşmasıdır. Bunu da herkes bilmelidir. Krediler 
darlaşırsa, tüketicinin parası daha kıymetli hale gelir. 

Soru : - Paranın kıymetinin artması krediyi kullananların tepki
sine neden olmayacak mı? 

Cevap: - Bizim aldığımız tedbirler baknaları sıkarken dar gelir
lilere olumlu yansıyacaktır. Çünkü onun parası belli paradır. Ve bir azal
ma bahis konusu değildir. Maaş alıyorsa almaya devam etmektedir. Onun 
parası aranan para haline gelmektedir. Tabii hemen olur demiyorum. İle
ride olur. Alım gücü izafi olarak. artmaya başlar ama oda hesabını iyi bil-
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melidir. Parasını iyi harcasın, ne kadar dikkatli harcarsa parası o kadar 
değer kazanır. Genelde enflasyonla mücadele konusu orta ve uzun vadede 
hatta kısa vadede de dar gelirlinin lehindedir. Bunu geçtiğimiz yıllar 
açıkça göstermiştir. 

Bugünkü sıkıntıların gerisinde, para arzı ile enflasyon sorununa çö
züm getirilemeyeceği iddiası da vardır. 

Bir kere şu yanlışlık ıvardır. Hatta bazı hocalar da onu söylüyorlar da 
hayret ediyorum. Bir maliyet enflasyonudur tutturmuşlar. Bir tane enf
lasyon vardır. Arz tal~be göre gider. Başka türlüsü olmaz. 

Maliyet enflasyonu var. Parayı biraz daha' bollaştırın, üretimi artırın, 
bu suretle enflasyon aşağıya gider denildi ve geçen sene bu yapıldı. Bir 
daha aynı şeylerin tecrübe edilmemesi lazım. Ve bu gelişmenin dar gelir
linin aleyhine olduğu açıkça görülmüştür. Yani bizim sosyal adaletçi po
litikamızın temelinde yatan, enflasyonun aşağı çekilmesidir. Kim sosyal 
adaletçiyim diyor bir taraftan da aksini yapıyorsa; o sosyal adaletçi de 
ğildir. Bakınız Fransa da aynı hadise oldu. Sosyalist İktidarlar geldiler ve 
baş ta bir genişleme oldu. Derhal Fransız Frangı değer kaybetmeye başladı. 
Enflasyon hızlandı, Bir senedir Mitterrand'ın takip ettiği politikalar, dar 
p~ra politikasıdır. Yani bizim yaptıklarımıza paraleldir. Aynı hadiseyi 
İspanya' da görüyoruz. Gonzales'in yaptıkları da budur. O geldiğinden beri 
yap1yor ve doğrusu da budur. Onun için, bazı sosyalist veya sosyal demok
rat geçinenlerin, kalkıp da dar para politikası şu oluyor, bu oluyor diye, 
bir takım bazı iş ·çevrelerinin ağzı ile konuşmasını hakikaten çok yadırgı
yorum. 

Soru: - 200 Milyar liralık emisyonun hesaplara geçirilmediğini 
söylemiştiniz. Bu para hala piyasa da mı? 

Cevap: Mühim olan kaynak limitleri anlaşmasına uymamızdır. 200 
milyar' lira piyasadadır. Bu geriye çekilmez ama kimse merak etmesin, bu 
mesele kontrol altına alınmıştır. Biraz zor ve sıkıntılı günler olabfür. Ama 
kontrol altındadır. Biz de bu konuda fevkalade kararlıyız. Hiç bir şeyden 
korkmadan bunu yaparız. Çünkü temel de büyük kitleyi ilgilendiren enf
lasyondur. Onu çok iyi biliyoruz. Vç halk da bunu bizim gi!bi anlıyor. 
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CUMHURİYET GAZETESİ İLE HAYAT PAHALILIGI ÜZERİNE 
YAPILAN MÜLAKAT 

8 Temmuz 1984 

Soru: - Hayat pahalılığı artıyor. Bunu nasıl izah edersiniz? 

Cevap: - Evet ama bir gerçek var ki, gelirler arttı. Bu rakamlarla 
saıbit. 

Soru : -- Ama dar gelirlinin sıkıntısı gün geçtikçe artıyor. Ortada 
bir çarpıklık var herhalde. Demek ki gelir dağılımı dengesiz. 

Cevap: - Bak sana şunu söyleyeyim. Milli gelir artışı yüzde S'r 
ulaşacak, hatta aşacak. Enflasyon yok diye bir iddiamız yok. Ancak gelir 
dağılımını dengesiz diye nitelemek lazım. Önemli olan milli gelirdeki ar
tıştır. 

Soru : - Peki siz 25 Mart Seçimleri'nden bu yana halkın karşısında 
kendinizi teste tuttunuz mu? 

Cevap: - Bir iktidar kendini ancak seçimle test eder. Başka yolu 
yok. Bir de kamuoyu yoklamaları vardır. Ama bu, s~im ·kadar somut so
nuç vermek. Yani sokaktaki adam filanca partiye oy vereceğim diyebilir 
ama tam tersinide _yapabilir. Ben, rey vermeye baŞladığı.mdan- beri rey 
vermeye gittiğim zaman takkemi önüme koyar düşünündür. 

Soru :· - Herke.sle rahat diyalog guruyorsunuz. Hatta bazı yerlerde 
halkın sıkıntılarından kaynaklanan tepkileri göze alarak. 

Cevap: - Bu bir sempati meselesi. 

Soru: - Alternatifsizliği ince bir tehdit olarak algılayabili:ı; miyiz? 

Cevap: - Hayır. Bu tehdit değil. Stabilite değişir. O anlamda söy-
ledim. Kaldı ki, şimdi seçime girsek, 6 Kasımdan çok daha fazla millet
vekili çı~karırız. 
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ESENBOGA HAV AALANINDA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

9 Temmuz 1984 

Soru : - 3 büyük ilin Valileri değişiyor mu? 

Cevap: - Bunu yazan gazete hakkında dava açılmasını isteyeceğiz. 
Tahkikat yapılmasını isteyeceğiz. Yalan haberler veriliyor. Gazeteler bu 
oyuna gelmemelidir. Gazete yazı işleri müdürleri böyle haıberleri tahkik 
etmeden yayınlamamalıdır. Bu dürüst basın anlayışına sığmıyor. Basın 
her istediğini yazamaz. Tekrar ediyorum: Böyle bir şey yok. Haber tama
miyle uydurulmuş. . . baştanbaşa yalan.Bu haberi yazan ve yayınlayan
ların hakkında .dava açılmasını istemeyeceğiz. Bunu yazanlar hakkında 
soruşturma yapmak lazım. 

Soru: - Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam yakınmalara neden olu
yor. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? 

Cevap: - Akaryakıta yapılan zamlar normaldır. Bu Dolara göre 
yapılan bir ayarlamadır. Fiyat düzenlenmesi kararı bunun için alın~ıştır. 

Soru : -, Yeni zamlar bekleniyor mu? 
/ 

Cevap: - Akaryakıt dışında hiçbir şeye zam yapılamayacak. 
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5. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İLE İLGİLİ OLARAK 
TBMM'DE YEPILAN KONUŞMA 

9/7/1984 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bugün Yüce Mecliste müzakeresine 
başlıyoruz. Bu müzakerenin memleketimiz için hayırlı olmasını temenni 
ederek sözlerime başlıyorum. 

·Plan ve Planlama Teşkilatı. 1960 Harekatından sonra yeni Anaya
samızın, 1961 Anayasamızın getirdiği önemli müessese ve işlerden biri
sidir. Ben şahsen, Planlama Teşkilatının ilk kuruluşunda, da;ha sıralar 
taşınırken, Planlama Teşkilatı bu Türkiye Büyük Millet Meclisi komplek
sinin şu anda Konsey Üyelerinin ve Cumhurbaşkanının çalışma makamı 
olarak bulunan yere taşındığı sırada, askerlik görevimi de bu teşkilat 
içinde yaparak başladım. Seneler sonra İkinci Beş Yıllık Planının hazır
lanması ve bu planın uygulanması Planlama Müsteşarı olarak da gene 
şahsıma düşmüştü. Bundan da mutluluğumu huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. 

Bugün, o yıllardan geçtik, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarını tamamladık ve Beşinci Beş · Yıllık Kalkınma 
Planının bu Yüce Mecliste müzakeresini yapıyoruz. . 

Bugün Türkiye' de plan veya plansızlık diye bir münakaşa yoktur. 
Hemen hemen bütün partilerimizin programlannda plana, kendi görüş
lerine göre ağırlıkları ·değişen bir önem verilmektedir. Bizim kendi parti 
programımızda da plana ciddi bir önem verilmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, esas itibariyle Türkiyemizin çok 
sıkıntılı bir enflasyon döneminden sonra, hala bu dönemin i'Çinde bulun
duğumuz bir sırada icraata konulacaktır ve inanıyorum ki, Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı ile Türkiyemiz yapısal değişiklik üzerinde önemli 
bir ilerleme yapacaktır. Zaten bu yapısal değişiklik konusu, geçtiğimiz 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı süresinde de ve ara program döne
minde de' kademeli olarak yapılmıştır. 

Türkiye dışa açılmaktadır; memleketimizin ihracat bünyesinde kök
lü değişiklikler olmaktadır, sadece bir ihracat artışı değil, ihracatın bün
yesinde, yönünde çok çeşitli değişmeler olmaktadır. İnanıyorum ki, bu 
değişikilk önümüzdeki beş sene içinde de · devam edecek ve beş sene so
nunda Türkiyemizi çok daha ileri bir noktada hep beraber göreceğiz. 
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Değişikliğin bir göstergesine, memleketimizin ihracat yapısında 4 
senede olan değişikliği, sadece işaret ederek yetineceğim. 

. 1979 yılında, o zamanın 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracatı 
içerisinde «sanayi mamulleri» dediğimiz grup yüzde 38 - 40 civarında 
iken, bu sene 1984 yılında (ki, bunu kısmen 1983 yılının sonuçlan da des
teklemektedir) ilk 5 aylık neticeler, sanayi istihsalinin, 7 milyar dolar 
civarındaki ihracat bünyemiz i·çerisinde yüzde 70'lere yükseleceğini gös
termektedir. Sanayi mamullerinin çeşitlenmesi de, bu yapısal değişikH
ğin önemli bir göstergesidir. Orada da, 2 binden fazla çeşitli kalem sana
yi mamulü ihraç bünyemiz içerisine girmiş bulunmaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlıkları 1982 yılında, be
n1m de şahsen bundan evvelki Hükümette Başbakan Yardımcısı olduğum 
bir dönemde başlamış, aslında Planın yürürlüğe girmesi 1984 yılında ol
ması icab ederken, yeni bir seçimin yapılması, bu seçimle yeni bir iktida
rın göreve geleceği nazarı itibare alınarak, 1984 yılı bir ara program ha
line getirilmiş ve Planın bu suretle 1985 yılından itibaren tatbikatına ge
çilmesi kararlaştırılmıştır. 

6 Kasım seçimlerinden sonra Hükümet kuruluşu ve Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının anahedefleri tespit edildikten sonra Plana son şek
lini vermek, bütün çalışmaları gözden geçirmek ve Planın gerek strateji
sinin, gerekse Planın ana dokümanının Hükümetimizin ·Programı istika
met"ine getirilmesi bu kısa süre içerisinde mümkün olabilmiştir. 

Tabiatıyle, Planın komisyonlarda müzakeresi sırasında bu sürenin 
az olduğu, Planın, genellikle kamuoyunda eski plan tatbikatları da naza
rı itibare alınarak, daha iyi eleştirilerle gözden geçirilmesinin daha iyi 
olacağı söylenmişse de, maalesef mevcut şartlar ve durum buna gerekli 
imkanı verememiştir. Altı aylık bir sürede bütün bunların hepsi hazırla
nıp, komisyonlardan geçtikten sonra bu doküman nihayet Meclisin önü-
ne getirilımiştir. · 

Şu kadarını söyleyebilirim; çalışma iyi bir çalışmadır. Devlet Plan
lama Teşkilatı geçtiğimiz yıllarda bu Plan üzerinde etrafıyla durmuş, 
özel ihtisas komisyonlarında detay çalışmaları yapılmış; bütün bunlar
dan sonra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı meydana getirilmiş. Hükü
mette görüşülmüş ve komisyonlardan sonra Yüce Meclisin huzuruna gel
miştir. 

Sayın Başkan, Beşinci Beş Yıllık -Kalkınma Planının temel amac1, 
istikrar içinde büyümenin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirirken 
enflasyon kontrol altında tutulacak, üretim faktörlerinin atıl kalmaması 
sağlanacaktır. Ekonominin işleyişi ekonomik kurallar içinde tanzim edi
lecek, ekonomiye müdahalede makro politika araçlarına ve gereken hal--
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lerde kurumsal düzenlemelere ağırlık vıerilecektir. Gelişen iç piyasa ve ih
racat taleplerini karşılamak, tüketiciyi korumak, piyasanın işleyişindeki 
aksaklıkları gidererek, kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet 
arzı sağlamcık amacıyla, özellikle kapasite kullanımı artırılacak ve yatı
rımların gecikmesizin bitirilmesine çalışılacaktır. Bunun için de; vergi, 
bütçe, para - kredi, teşvik, dış ticaret, kur, gelir ve KİT politikaları etkin 
bir şekilde koordine edilecektir. 

Üretimin yapısı, Türkiye'nin mevcut maddi ve beşeri kaynak biri
kimi, tabii kaynakları, insan gücü potansiyeli, coğrafi mevkii, kalkınma
da öncelikli yörelerin özellikleri ve milli güvenlik gerekleri ile dış reka
bet imkanları ve dünya dış ticaretinin şartları dikkate alınarak ve mal 
kıtlıklarına yol açmayacak şek.ilde belirlenecektir. 

Enflasyonla mücadelede, bu Planın önemli ilkelerinden biridir. Enf
lasyonu 1989 yılında yüzde 10 civarına düşürmek hedef alınmıştır. Beşin
ci Plan Döneminde gayrı safi milli hasıla sabit fiyatlarla yılda ortalama 
yüzde 6,3 oranında artarak, 1984 yılındaki 12 trilyon 50 milyar liralık se
viyesinden, 1989 yılında 16 trilyon 348 milyar liraya yükselecektir. Bun
lar 1983 fiyatları. Gayri safi milli hasıla ve dış kaynak toplamından mey
dana gelen toplam kaynaklar ise, Beşinci Plan döneminde yılda ortalama 
yüzde 6.1 oranında artacaktır. 1984 yılında dış kaynakların toplam kay
naklar içindeki payı yüzde 2,3 iöen, 1989 yihnda bu nispet yüzde 1.4'e dü
şecek, gayri safi milli hasılanın payı ise, bu toplam l_rnynaklar rçerisinde 
yüzde 97.7'den yüzde 98.6'ya yükselecektir. 

Beşinci Plan doneminde tarım sektörü üı;-etiminin sabit fiyatlarla 
yıllık ortalama artış hJzının yüzde 3,6, sanayiin yüzde 7,5, hizmetlerin ise 
yüzde 6,4 olması hedef alınmıştır. Bu gelişmelere göre tarım sekförünün 
1984 yılındaki toplam üretim içindeki yüzde 15;8 olan payı, 1989 yılında 
yüzde 13,7'ye düşecektir. Sanayi sektörünün, yine üretim içindeki payı 
1984'te yüzde 47,S'den 198Q'da yüzde SO'ye yükselecektir. Hizmetlerin pa
yı ise, 1989'te yüzde 36,4 iken, 1989'da yüzde 36;3 civarında kalacaktır. 
Plan döneminde tarı:m sektörü üretimindeki artık, nüfusun gıda ihtiya
cını, tarıma dayalı sanayilerin hammadde ihtiyacını karşıladığı gibi, yıl
da ortalama yüzde 9,1 civarında artan tarım ürünleri ihracatına da im
kan verecektir. Tarımda öngörülen gelişmenin sağlanması için, 1:eknolo-· 
jik gelişme ve modernleşme gayretlerinin sürdürülmesi ön planda yer 
almaktadır. Zira, arazi kaynaklarının genişletilmesi ve hayvan sayılarının 
artırılması mümkün değildir. Bu durumda üretim, veriım artışlarıyla fi. 
yatlandırma ve pazarlama konularının üretimi yönlendirilecek ve destek
leyecek ibir ortam yaratmasına bağlı olacaktır. 
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Tarımsal destekleme politikasında, tarımsal fiyat ve gelirlerde is
tikrarı korumak, pazarlama kolaylıkları sağlamak, ekilebilir arazinin özel
liklerine ve iç ve drş talebe uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğinin 
artmasına yardımcı olmak esastır. Tanımsal üretimin teşvikinde, fiyat 
politikası yanında, ucuz ve yeterli girdi, tarımsal eğitim, tarımsal teşki
latlanma ve teknolojik gelişme imkanlarının artırılması gibi fiyat dışı 
destekleme araçlarına yer verilecektir. 

Beşinci Plan Döneminde madencilik sektörü toplam üretiminin yıl
da ortalama yüzde 7,3 oranında gelişmesi hedef alınmıştır. 1984 yılında 
3,7 milyon ton dolayında gerçekleşeceği tahmin edilen demir cevheri üre
timinin, plan dönemi sonunda yüzde 57 artarak, 5,8 milyon tona, linyit 
üretiminin 22,1 milyon tondan yüzde 130 artarak, 51 milyon ton seviye
sine çıkarılması planlanmıştır. 

Madencilik sektörü ihracatı Beşinci Plan Döneminde yılda ortalama 
yüzde 8,4 artacak, ihracatın üretimdeki payı yüzde 11,8'den bu şekilde 
yüzcİe 12,4'e çıkacaktır. Önemli kısmı ham petrolden oluşan sektör itha
latının artış hızı yılda ortalama yüzde 9 dolayında olacaktır. 

'Madencilikte özel sektör faaliyetleri teşvik edilecektir. Maalesef 
madencilik sektörü, bizim yıllardır arzu ettiğimiz gelişmenin olamadığı 
bir sektördür, ümit edilorum ki, bu sektörde bu Plan döneminde daha 
fazla gelişme sağlanması imkan dahiline girecektir. Bunun için, gerektiği 
takdirde teşkilatlanma ve kanunlarla ilgili . düzenlemeler yapılması ge
rekmektedir. 

Beşinci Plan Döneminde gelişmenin ağırlıklı sektörü olacak imalat 
sanayi üretimi yüzde 7 ,3 oranında artacaktır. Böylece, sektörün toplam 
üretim içindeki payının yüzde 68'dan yüzde 71'e yükselmesi beklenmek
tedir. Üretim artış hızına en büyük katkı 'gıda sektöründe olacaktır. 

1984 yılında 29 milyar 800 milyon kilovat/saat dolayında gerçekle·· 
şecek elektrik üretiminin, 1989 yılında 50 milyar 700 milyon kilavat/saa
te çıkarılması hedef alınmıştır. Bu sebeple, Plan döneminde elektrik, 
gaz, su toplam üretimi, yıllık ortalama yüzde 11,2 oranında artırılacaktır. 

·Enerji darboğazının hafifletilmesi amacıyla birincil enerji kaynak 
!arının artan enerji talebini karşılayacak şekilde geliştirilmesi, ekonomik 
olarak işletilebilirliği belirlenen kaynakların süratle devreye sokulmala
rı ve bu alanda yapılacak yatırımların zamanında tamamlanması sağla 
nacaktır; jeo - termal enerji kaynaklarının geliştirilmesine de öncelik ve~ 
rHecektir. · 

Yurt içi petrol üretiminin artırılması amacıyla ham petrol arama 
ve üretiminde özel sektöre ve dış kaynaklara ağırlık verilecek, bu alanda
ki faaliyetler teşvik olunacaktır. 
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Plan döneminde taşıma taleplerinin karşılanması, taşıma maliyetle
rinin, enerji tüketiminin ve tek enerji türüne bağımlılığın azaltılması; 

denizyolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılı,ına ağırlış verilmesi daha 
verimli bir işletmecilik yapılması, uluslararası taşımalarda döviz kazan
cının artırılması sağlanacaktır. 

Haberleşme hizmetleri, ekonominin ihtiyaçları, zamanında, kesinti
siz ve güvenli 'Olarak karşılanacak tarzda geliştirilecektir. Plan dönemi 
sonunda yurdun iher yerinde en az 2 radyonun dinlenmesi ve televizyon 
yayınlarının net olarak izlenir hale getirilmesi esas alınacaktır. 

Turizmde, devlet altyapıyı geliştirmeye ağırlık verecektir. Üstyapı
nın geliştirilmesi, yatak kapasitelerinin artırılması ve özellikle işletme:. 

cilikte eğitim konulan devletçe desteklenecek ve· yabancı sermaye de teş
vik edilecektir. 

Yatırım politikası, öngörülen üretim yapısının gerçekleştirilmesini 
sağlayacak, kısa sürede üretime geçebilecek, ihracata dönük projeler ile 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici altyapı tesislerinin yapılması
na öncelik verecek şekilde tespit edilecektir. Aynca, son yıllarda gerile
miş olan özel sektör yatırımlarının payının artırılması sağlanacaktır. 

Toplu Konut Fonunda biriken kaynakların özel sektör konut yatı
rımlarını hızlandıracak ve konut altyapısı ile üretim girdilerinde darbo
ğaz yaratın.ayacak biçimde kullanımı temin edilecektir. 

Teşvik ve yönlendirme araçları, yatırım konusuna, kapasitesine, 
teknolojisine, istihdam ve ödemeler dengesine katkısı ile yer seçimine gö
re etkili ölçülerde farklılaştırılmış olarak ve selektif ·biçimde kullanıla
caktır. 

Bu çerçevede yatırımların yurt düzeyind~ dengeli dağılımını yön
lendirmek amacı ile teşvik tedbirlerinin yöreler egöre uygulandırılmasın
ra farklılaştırmaya devam edilecektir. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yapacakları yatırımlar ile 
kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgelerinde yapılacak 
yatırımlara ve ihracata dönük yatırımlara ilave teşvikler sağlanac_aktır. 

Beşinci Plan hedeflerini gerçekleştirebilmek için 1984 yılında 2· tril
yon 373 ·milyar lira olan toplam yatırımların, yılda ortalama yüzde 8,5 
civarında artarak, 1989 yılında 3 trilyon 575 milyar lira seviyesine çıkma
sı gerekmektedir. Beşinci Plan döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen 
14 trilyon 412,9 milyar liralış sa'bit sermaye yatırımının, 6 trilyon 135 
milyar lirası özel kesim, 8 trilyon 278 milyar lirası ise kamu kesimi ta~ 
rafından gerçekleştirilecektir. Özel sabit sermaye yatırımları artış hızı 
yüzde 10,9, kamu sabit sermaye yatırımlary artış hızı yüzde 6,8 civarında 
olacaktır. 1984 yılında sabit sermaye yatırımlan içinde özel kesimin payı 
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yüzde 39,9 iken, 1989 yılında bu pay yüzde 44,5 seviyesine yükseltilecek
tir. Sabit sermaye yatırımlarının gayri safi milli hasıla içindeki payı ise, 
1984 yılında yüzde 18,9 iken, 1989 yılında yüzde 20,9 seviyesine yüksele
cektir. 

Beşinci ·Plan Dönemi toplam sabit sermaye yatırımlarının sektöre} 
paylarına gelince: İmalat sanayi yüzde 20,9, ulaştırma yüzde 18,6 konut 
yüzde 15,2, enerji yüzde 14,9 ve tarım yüzde 11,4. Bu sektörlerin en yük
sek paya sahip olmaları öngörülmüştür. 

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde hedef olarak verilen yatırımla

rın gerçekleştirilebilmesi için iç tasarrufların yılda ortalama yüzde 9,9 
civarında artması gerekmektedir. İç tasarrufların gayri safi milli hasıla 
içindeki payı 1984 yılında yüzde 17,4 iken, 1989 yılında · yüzde 20,5'a yük
selecektir. 

Tasarruf eğiliminin arttırılması ve yatırımların iç kaynaklardan te. 
mini' için gerekli tedbirler alınacaktır. Tasarruflar, bankalar yanında, his
se senedi, tahvil ve kar ortaklığı senedi, gelir senedi gibi menkul değer· 
lere kaydırılacak sermaye piyasasının gelişmesi ve sınai mülkiyetini.o 
yaygınlaşması temin edilecektir. Bu çerçevede Kamu İktisadi Teşebbüs
ler.ine bağlı bazı işlemlerin hisse senetleri satışı yoluyla da halka açıl
ması sağlanacaktır . 

. Merkez Bankası kaynakları esnek bir para politikasının izlenebil· 
mesine imkan verecek şekilde tahsis edilecek, ekonomide reel büyüme· 
nin ve konjontÜrel değişmelerin gerektirdiği likidite ihtiyaçlarını karşı
layacak enflasyonist talep baskısına neden olmayacak yeterlik para arzı 
politik ası uygulanacaktır . . 

Reeskont faiz oranları banka sistemi kaynaklarını plan öncelikleri 
doğrultusunda yönlendirme ve teşvik sisteminin reorganizasyonu yoluy
la mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın azaltılmasına çalışılacaktrr. 

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde özel kesim 2 trilyon 557 ,6 mil
yar liralık tasarruf fazlası, kamu kesimi ise 3 trilyon 791,8 milyar liralık 
tasarruf açığı verecektir. Aradaki 1 trilyon 234 milyar liralık fark dış ta
sarruflarla karşılanacaktır. Dış tasarrufların toplam tasarruflar içindeki 
payı 1984 yılında yüzde 11,8 iken, 1989 yılında bu nispet yüzde 6,3'e ine
cektir. İç kaynakların sınırlılığı sebebiyle dış kaynak temini, kalkınma
yı hızlandırma ve istihdam prdblemini hafifletme açısından önem taşı
maktadır. Bundan dolayı, bir taraftan dış ödeme gücü, ihracat ve diğer 
döviz kazandırıcı işlemlerin teşviki yoluyla artırılırken, diğer yandan da 
dış para piyasalarından ödeme gücümüzü zorlayacak miktar ve şartlarda 
kredi temini öngörülmektedir. Aynı politikanın devamı olarak, liberal 
bir yabancı sermaye politikası da izlenecektir. 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan iliş.kiler, ekonominin dışa 
açılma politikasına uygun olarak yeni baştan düzenlenecek, AET ile eko
nomik bütünleşme ·konusunda gerekli adımlar Plan dönemi içinde atıla
caktır. Plan döneminde dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının ta
mamen kapatılması öngörülmemektedir. Gelişen bir ekonomi olarak, bu 
hedefin daha sonraki plan dönemlerine ·ertelenmesi :mrunludur. Ancak 
Beşinci Plan Döneminin sonunda dış ticaret açığının artış hızında bir 
yavaşlama olacaktır. Sabit dolar fiyatlarıyla cari işlemler dengesi açı

ğında tedrici bir azalma beklenmektedir. 

Ödemeler dengesinin durumu dikkate alınarak, ithalatta koruma 
oranları kademeli olarak azaltılarak, i'hracatın teşviki ve tüketicinin ko
runması sağlanacaktır. Yeni kurulacak sanayiler, gerekli hallerde belirli 
bir süre makul ölçülercle korunacaktır. İhracatın ekonominin ulaştığı ge
lişme seviyesi ve imkanlar ile uyumlu bir yapıya kavuşturulması temel 
hedef olacaktır. 

Mal ve hizmet ihracatının üretim yapısı ile uyumlu olarak çeşitlen
dirilmesi ve artırılması teşvik edilecektir. 

İhracatın teşvikinde ana gaye, ihracat hacminin artırılması ve bu 
artışın süreklilik kazanması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve top
lam içinde özellikle sınai ürünler payının artırılmasıdır. 

Döviz kuru politikası, dış rekabet gücünü idame ettirecek ve ras· 
yonel bir koruma ve teşvik sisteminin oluşturulmasına -katkıda buluna
cak biçimde yürütülecek ve Plan dönemi içinde tedricen ~erbest döviz 
kuru sistemine geçiş ortamı hazırlanacaktır. Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı Döneminde 1983 yılı fiyatlarıyla ithalat ortalama yüzde 8,2 ora
nında, ihracat ise ortalama yüzde 10,6 oranında artacaktır. Cari dolar 
fiyatlarıyla ise ithalat, ortalama yüzde 13,4 oranında, ihracat ise ortalama 
yüzde 15,7 oranında artarak, 19$9 yılında ithalat 18 milyar 290 milyon 
dolara, ihracat 14 milyar 495 milyon dolara ulaşacaktır. 

Tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının 1984 
yılındaki yüzde 15.4'ten, 1989 yılında yüzde 14,4'e ineceği tahmin edil
mektedir. 

Madencilik sektörü ihracatının toplam ihracat içindeki payı da 1984 
yılındaki yüzde 3,l'den, 1989 yılında yüzde 2,8'e inecektir. 

Sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının 198'4 yı
lında yüzde 81,S'a çıkacağı, 1989 yılında da yüzde 83'e yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

ihracat ve ithalatta planlanan bu hedefler sonunda, 1984 yılında 2 
milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ta:hmin edilen dış ticaret 
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açığının, 1989 yılında 3 milyar 795 milyon dolara ulaşacağı hesaplan
maktadır. 

Cari işlemler dengesi açığı ise, 1984 yılında 1 milyar 250 milyon do 
lar olarak gerçekleşmesi beklenen seviyeden, 1989 yılında 1 milyar 383 
milyon dolara yükselecektir. 

Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplam 9 milyar 512 milyon 
dolarlık dış borç ödeneceşi, kısa ve orta vadeli kredi kaynakları dışında, 
1984'te 2 milyar 100 milyon dolar dolayında kredi kullanılacağı, dönem 
sonunda ise bu miktarın 2 milyar 225 milyon dolar olacağı tahmin edil
mektedir. 

Kısa ve orta vadeli kredilerle birlikte, Beşinci Plan Dönemi boyun~ 
ca toplam 16 milyar 270 milyon dolarlık dış kaynağa ihtiyaç duyulaca~ı 
hesaplanmaktadır. 

Plan dön~minde dikkatli bir dış borçlanma politikası izlenecek ve 
dış borç ödeme gücünün iyileştirilmesi sağlanacaktır. Böylece, cari dolar 
fiyatlarıyla dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat ve net görün
meyen gelirleri toplamına oranı 1984'te yüzde 27,8 iken, 1989'da bu nis
pet yüzde 20'nin altına düşürülecektir. 

. Kamu gelir ve harcama politikası, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

destekleyici yönde uygulanacaktır. Kamu harcamalarında ekonomik ve 
sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. 

'Kamunun yönlendirme ve teşvik fonksiyonu ön plana çıkarılacak
tır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin karlı ve verimli çalışması sağlanarak 
bütçe üzerindeki yükleri azaltılacaktır. Beşinci Plan Döneminde toplam 
kamu gelirlerinin yılda ortalama yüzde 5,7 artırılarak, 1989'da 3 trilyon 
868 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. Toplam kamu harcamaları 
ise, yılqa ortalama yüzde 5 ,2 artarak, 1989' da 4 trilyon 608 milyar liraya 
ulaşacaktır. 19984 yılında 156,6 milyar lira ta~in edilen kamu kesimi· 
nin ek finansman gereği, yılda ortalama yüzde 5 ,5 azalarak, 1989' da 117 ,9 
milyar lira olacaktır. Ek finansman gereğinin gayri safi milli hasılaya 
oranı 1984'te yüzde 1,3 iken, 1989'da yüzde 0,7 oranına düşecektir. 

1984 yılında toplam kamu gelirlerinin yüzde 68,l'ini vergiler, yüzde 
9,7'sini vergi dışı normal gelirler, yüzde 1'1,3'ünü faktör gelirleri, yüzde 
11,7'sini dış borçlanma oluştururken, 1989 yılında vergilerin toplam ge
lirleri içindeki payı yüzde 70,8'e faktör gelirlerinin payı yüzde ll,6'ya 
yükselecek, vergi dışı normal gelirlerin -payı yüzde 7,l'e, dış borçlanma
nın payı ise yüzde 1 O' a inecektir. 

Vergiler, kurumlaşmayı, tasarrufu ve yatırımları teşvik edecek bir 
araç olarak kullanılacaktır. Plan dönemi içinde vergi sistemi sadeleşti-
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rilecek, kolay anlaşılır ve adil hale getirilecek, İ'htilafların asgari hadde in
dirilmesi ve vergi kayıplarının azaltılması yönünde gerekli tedbirler alı
nacaktır. Kamu hizmetlerinin her kademesinde israf önlenecek ve tasar
rufa riayet edilecektir. 

·1984 yılında toplam kamu harcamalarının yüzde 33,4'ünü cari har
camalar, yüzde 37,9'unu yatırımlar ve yüzde 28,S'ini transfer harcamala
rı oluşturmaktadır. Beşinci Plan Dönemi sonunda yatırım harcamaları
nın kamu harcamaları içindeki payı artarken, trans.fer harcamalarının 
payı düşmekte, cari harcamaların payı ise sabit kalmaktadır. Bu suretle, 
1989 yılında toplam harcame:ı!arın yüzde 33,4'ünü cari, yüzde 41,3'ünü ya
tının ve yüzde 25,3'ünü de transfer harcamaları oluşturmuş olacaktır. 

Beşinci Plan Döneminde mahalli idare vergi gelirleri, yılda ortala
ma yüzde 10,5 artarak, 323 milyar liraya ulaşacaktır. Bu dönemde mahal
ıi idare yatırımlarında yılda ortalama yüzde 10,4, cari harcamalarına ise 
yüzde 6 artış öngörülmektedir. 

1984 yılında sabit fiyatlarla 94,5 milyar lira seviyesinde gerçekleş· 
mesi beklenen KİT tasarruflarının, Plan dönemi sonunda 107,1 milyar 
liraya ulaşması hedeflenmiştir. 

'Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde KİT yatırımlarında enerji, ma
dencilik, ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ağırlık verilecektir. ~İT 
sabit sermaye yatırımlarının 1983 fiyatlarıyla 1984 yılındaki 746,7 milyar 
liralık seviyesinden, yılda ortalama yüzde 5,4 artarak, 1989'da 986,7 mil
yar liraya ulaşması hedeflenmiştir. Beşinci Beş Yıllık . Plan Döneminde; 
KİT finansmanı için Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmayacak> 
genel bütçe transferlerinin KİT tasarruf yatırım açİğının karşılanmasın
daki payı da düşürülecektir. 

Toplumdaki hızlı değişmeye paralel olarak gerekli yapı değişikliğ1 
ni sağlamak üzere, müesseseleşme ve mevcut müesseselerin ıslahı yo· 
luyla kalkınmanın taleplerine cevap verilmesi ve daha rasyonel bir ya1>.l 
ve işleyiş elde edilmesi, sosyal planın, bu Beş Yıllık Planda, esasını teş
kil etmektedir. 

En büyük sosyal problemimiz olan işsizlik konusu da, yapısal işsiz
lik şeklinde ortaya çıkan bir problemdir. Bu durum, her yıl faal işgücü
ne katılan nüfusa ekonomi tarafından istihdam sahası açılamaması ve 
tarımdan ayrılan nüfusa şehirlerde işyeri sağlanamaması şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Ekonominin zaman içinde kendi nüfusunu besleyecek hale 
gelmesi, normal olarak yapılan planların hedefleridir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, iktisadi ve sosyal politikaları 
itibariyle, işsizliği azaltmak ve istihdam artışı sağlamak esasına göre ha-
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zırlanmıştır. Buna göre, yılda ortalama 150 bin civarında yeni istihdam 
yeri sağlayan ekonominin bu kapasitesinin 5 yılda ortalama yıllık 300 
bine çıkarılması hedef alınmıştır. 

1984 yılı itibariyle 1'8 milyon olan işgücü arzının, 1998 yılında 19 ,5 
milyon yükselmesi beklenmektedir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plam, 
yeni ilave olacak 1,5 milyon nüfusun tamamının Plan döneminde istih
dam edilmesiyle, yapısal işsizlik sorunun ilk basamağını aşmayı hedef 
almıştır. Böylece, her yıl işgücüne katılan yeni nüfusun istihdamı sağ
lanarak, ekonomi, nüfus artışıyla uyumlu hale getirilecektir. 

Geçmiş dört plan döneminin birikmiş işsizliğinin, bir tek plan dö
neminde ortadan kaldırılması beklenemez. Hükümetimiz, Hükümet Prog
ramıyla sorunun ilk etapta kontrol altına alınacağını; çözümün ise, da
ha uzun süreli ve kaynak gerektiren bir iş olduğunu belirtmiştir. Bu se
beple, Beşinci Plan Döneminde birikmiş işsizlerin belli bir bölümünün 
istihdamı mümkün olacaktır. Buna karşılık, plan döneminde işgücüne 
katılan yeni nüfusun tamamı istihdam edilecek, işsizliğin mutlak sayı ola
rak bugünkü seviyesini aşmaması, oran olarak ise, gerilemesi mümkü.i.1 
olacaktır. 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için, kalkınma hızının yılda ortalama 
olarak yüzde 6,3 artması gereklidir. Ancak, bununla kalınmamış, istih
dail1 artışı ek politikalarla desteklenmiştir., 

Getirilen politikalardan, ekonominin dışa açılmasıyla ülkenin kay
na:k dağılımına uygun işkollarının gelişmesi, Hükümetimizin uyguladığı 
gerçekçi kur ve faktör fiyat politikasıyla daha emek - yoğun teknoloji
lerinin kullanılmasının artması, sanayide kapasite kullanımının yüksel
mesi, iş barışının sürdürülmesi, okul içi ve yaygın eğitim programlarıyla 
başta işsiz genç nüfus olmak üzere, işgücüne vasıf kazandırılması, yaban
cı sermaye akışı ve serbest bölgeler yoluyla yeni işyerlerinin açılması, ko
nut sektörünü canlandırmak üzere Hükümetimizce kuruulmuş bulunan 
konut fonunun işletilmesi suretiyle inşaatlarının 'hızla artması, kamu alt
yapı ve bayındırlık projelerinin uygulanması yoluyla kırsal kesime mev
simlik iş ve gelir imkanları açılması, mahalli teşebbüs potansiyelini de
ğerlendiren esnaf, sanatkar ve küçük sanayinin büyümesi ve yaygınlaş
ması suretiyle yeni istihdam imkanları da sağlanması düşünülmektedir. 

Bunların, bu söylediklerimin hepsini istihdam artışına etkileri müs
pet yönde olacaktır. Aynca, sektör ve alt sektör seviyesinde teşvik politi
kalarıyla emek - yoğun teknolojilerin teşviki sağlanacaktır. 

tstihdama katkıda bulunmak üzere, eğitim sistemine yeni hedefler 
verilmiştir. 
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Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemind.e eğitim sektöründe okul içi eği
tim kadar yaygın eğitime de önem verilecektir. Yaygın eğitim yoluyla h:ı
len okula devam etmekte olmayan her yaştaki nüfus a piyasada geçerli ye
ni meslekler kazandırılacaktır. Bu maksatla Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlıği 650 bin kişilik, Yükseköğretim Kurumu 100 bin kişilik mes
lek edindirme prıogramları uygulayacaklardır. Bütün seviyelerde okul
laşma oranları yükseltilecektir. İlkokullarda ·bu oranda yüzde lüO'e, or
taokullarda, genel ve mesleki teknik olarak, yüzde 75'e, liselerde, genel 
ve mesleki teknik olarak yüzde 39'a, yükseköğretimde ise, yüzde 12'ye 
yükselecektir. Bütün kademelerde mesleki ve teknik eğitimin artırılması 
hedef olarak alınmıştır. 

Bugüne kadar yapılmayan lise seviyesinden vasıflı teknisyen eğiti 
mi Beşinci Beş Yıllık Planın en önemli kararlarından biridir. Ayrıca, mes
lek yüksekokulları yoluyla teknisyen eğitimi özel bir projeyle 'Beşinci 

Beş Yıllık Plan döneminde hızla artırılacaktır. Bunlara ilaveten tıp dok~ 
toru ve sağlık personelinin eğitimi ağırlık taşıyacaktır. 

Sağlık sektöründe koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 

hastanelerde rasyonel işletmecilik metotlarının uygulanması, poliklinik 
hizmetlerinin düzenlenerek hızla kapasitelerinin artırılması, sosyal sigor
ta kurumlarının sağlık hizmetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı hastanelerden faydalanmaları, özel doktorlardan anlaşma yo
luyla kamu sağlık hizmetlerinde yararlandması, bebek ölümlerinin azal
tılması için bütün ilgili kurumların tam bir koordinasyon içinde çalış
maları prensipleri de sağlık planının uygulanmasında esas alınmıştır. 

Sosyal güvenlik sisteminin belli kesimlerin gelişmesine yardımcı 
olur görünümünden kurtarılması için sosyal güvenliğin yaygınlaştırılma
sı ve sosyal güvenlik. kurumlarının kendi gelirleriyle giderlerini karşıla
maları gayesiyle plan dönemi içinde bu kurumlar reorganize edilecektir . 
Sosyal güvenlik, genç yaşlarda aylıklı emeklilik sağlayarak çalışmamay.ı 
teşvik edici olmayacaktır. Faydalananların korunmalarına, uzun süreler 
çalışmalarına, gelişmelerine ve sağlıklı bir hayat sürmelerine yönelik ola
rak düzenlenecektir. Sosyal hizmet ve yardımlar muhtaç gruplardan baş
layarak, refah artışına paralel olarak bütün kesimlere yaygınlaştırılacak
tır. 

Esnaf, sanatkar , küçük sanayici kesimine yönelik hizmetler ve kredi
ler hızla artırılacaktır. Küçük sanayi siteleri yapımına hız verilecektir. 
Küçük sanayinin, orta ve büyük sanayinin yan sanayi haline gelmesi için 
darboğazların giderilmesiyle ilgili tedbirler alınacaktır. 

Saym Başkan, köylüye ve çiftçiye götürülen hizmetlerde esas, çiftç.i 
gelirinin ve refahının artırılmasına yönelik olacaktır. Çiftçinin gelirinin 
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çeşitlendirilmesi, tarıma dayalı sanayiin teşviki, bunlar için geçerli tarım 
hizmetlerinin sağlanması, çiftçinin malının tam karşılığını alabilmesi 
için getirilmiş olan gerçekçi kur politikasının çiftçi lehine işletilmesine 
devam edilmesi uygulamasına devam edilecektir. 

Beşinci Plan Döneminde köylerin tamamına elektrik sağlanacaktıı 
Türkiye'de okulsuz köy 'bırakılmamış olup, okullarda kalitenin yüksel
tilmesi sağlanacaktır. Ayırca, yol ve içme suyu yatırımlan hızla artırıla
caktır. 

Kalkınmayı hızlandırmak ve bölgelerin kaynaklarını harekete ge
çirmek için bölge planlaması yaklaşımı tekrar kullanılmaya başlanacak
tır. 

Bölgelerin tanın, sanayi ve hizmet potansiyellerini geliştirecek, pa
ket projeler hazırlanacaktır. Kırsal kalkınma projeleri bu istikamette 
kullanılacaktır. 

Sayın Başkan, şehirlerin artması ve şehirli nüfusun toplam nüfu
sun yarısına ulaşması sonucunda şehirlerde meydana gelecek değişiklik
leri ve talepleri karşılamak üzere. Hükümet'imiz belediyelere önemli biı 
gelir kaynağı aktarmış bulunmaktadır. Merkezi Hükümetin yürürtmekte 
olduğu hizmetlerin bir kısmı desantralize edilecektir. Bu kaynakların be· 
lediye hizmetlerinin görülmesinde verimli olarak kullanılması için ge
rekli tedbirler alınacaktır. Büyük şehir belediyeleri gibi, küçük şehir be
lediyelerinin de iyi çalışmalarına yardımcı olacak düzenlemeler getirile-
cektir. · · 

Türk şehirli hayat tarzının, Türk toplumunun örf ve adetlerine v~ 
isteklerine göre gelişmesi için gerekli düzenleme ve destekler sağlana
caktır. Belediye hizmetlerinin en önemlilerinden olan içme suyu, kanali
zasyon yatırımları 10 yllık bir anaplan çerçevesinde yürütülmektedir. Be
lediyelere yapılan son kaynak aktarmalarıyla bu Planın geri kalmalara 
yol açmadan yüriimesi mümkün olacaktır. 

Konut sekrorü yıllarda darboğaza girmiş ve son 3 yılda bu sektöre 
akan özel tasarruflar hızla gerilemiştir. Dördüncü Plan dönemi başında 
imalat ve diğer sektörlerdeki gerileme dolayısıyla konut sektörünün nis
pi payı yüksek görünmüş, ancak son 3 yılda bu pay sabit sermaye yatırım
larında yüzde 13'e inm'iştir. Beşinci Plan genişleyen bir ekonomi içinde 
konut sektörü payının yüzde 15,2 olması hedefini almıştır. Kurulan ke
nt fonu orta gelir grubuna destek getirerek konut sektörünün tekrar 
ekonomide eski ağırlığına kavuşturulmasında etkili bir vasıta olarak 
kullanılacaktır. Ekonomideki gelişmeye paralel olarak konut sektörü de 
genişleyecek, 1984'de 160 bin civarında bulunan yıllık ruhsatlı konut in
şaatının 19891da 300 bin civarma çıkarılmasıyla konut sektörü Türkiye' 
nin yıllık konut ihtiyacını karşılar seviyeye ulaştırılacaktır. 
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Sayın Başkan, Beşinci Beş Yıllık Plan hakkında s~ktörler itibariyle 
makro dengeler ve makro büyüklükler itibariyle verdiğim izahat bura
da sona ermektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı memleketimiZin 1984 yılı ile 1989 
yılı arasında yıllık programlarımıza, bütçelerimize ve bu bütçeleri, prog
ramları uygulayan teşkilatımıza yön verecek ana bir döküman olmakta
dır. 

Bu Planı, hazırlanışı safhasında ve Hükümetimizce müzakeresi sı

rasında Hükümet Programma uyumlu hale getirebilmek için ve bizim 
kendi görüşlerimizi, Hükümetimizin görüşlerini bu Programa tam ma
nasıyla işleyebilmek için etraflı çalışmalar yapılmıştır. 

'Be·n şahsen bundan evvelki birçok planların gerek hazırlanışında. 
gerekse Meclislerdeki müzakeresinde bulundum. Şu kadarını' ifade edebi
lirim; bu plan, esas itibariyle bu planı uygulayacak Hükümetin Progra
mına fevkalade parelel hale getirilmiştir. Zannediyorum bu haliyle bi
zim ekonomide görüşümüz olan serbest rekabet sisteminin tesisinde 
önümüzdeki beş yıl içinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Aynı şek'ilde, gene bizim getfrdiğimiz yeni bir sosyal adaletçilik an
layışı da bu planın içerisine ayniyle nakşedilmiştir. 

Kültür - eğitim anlayışımızda, milli, manevi değerlere; örf, adet ve 
ananelere bağlılık yine planın esas ilkelerinden biridir. Bütün bunların 
hepsi Plan bünyesinde işlenmiş ve önümüze getirilmiş bulunmaktadır. 

Tabiatıyla siyasi partilerimizin Plan hakkınd~ farklı düşünceleri 
olacaktır, özellikle ekonomik meselelerde farklı düşiliıcelerimiz tabiatıyla 
planda da farklı görüşler şeklinde tezahür edecektir. Bunu tabii karşılı
yorum. 

Bu Plan döneminde ümit ediyorum ki, Türkiye hakikten geçtiğimi.z 
Plan dönemjnden çok daha iyi bir şekilde gelişme imkanına kavuşacak 
ve ilk hedef olarak aldığımız enflasyonu 1989 yılında yüzde lO'a indirmek, 
ilhracatı geliştirmek, sanayi sektörünü, imalat sanayiini itki bir . sektör 
haline getirmek, hatta ihracatımızda bunun njspetini yüzde 80'lerin üze· · 
rine çıkarmak önümüzdeki beş sene içerisinde kabil olacaktır. 

IBu Planın tatbikatı bakımından, geçtiğimiz altı ay içerisinde Hü
kümetimiz Meclisin de yardımıyla, desteğiyle birçok hukuki bazı, yani 
planın uygulanması için lüzumlu hukuki bazı ortaya koymuş ve bu baz
lar, bu !hukuki esaslar, kanunlar halinde Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçmiştir. Bunlardan bir misal vermem icap ederse, son olarak bah
settiğim konut meselesi, imar affı, gecekondu affı, arkasından konut ve 
ve konut fonu idaresi; bütün bunlar bu Planın tatbikatında kullanılacak 
en 'Önemli araçlardan biridir. 
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İthalatta liberasyon, kambiyo reJımının gevşet'ilmesi ve bununla 
ilgili hukuki esaslar son düzenlemelerle yerine oturmuş oluyor. Ümit edi
yorum ki, bu konuda daha ileri safhada da birtakım gelişmeleri zaman 
içerisinde yapmamız mümkün olacaktır. Özellikle Türk parasını serbest 
bir rejimde, yani kurun serbest düzen içerisinde ayarlanması hedefine 
bu Plan dönemi içerisinde varmamız inşallah kabil olacaktır. 

Netice itibariyle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, planlı dönemler 
içerisinde önemli bir merhale teşkil etmektedir. Bu Plan sonunda, üıni
dimiz odur ki, Türkiyemiz esas itibariyle dış ödemeler dengesi meselesi
ne çözümü köklü bir surette getirmiş olacaktır. Demin de izahatım sıra
sında açık surette ifade ettim; Plan dönemi içerisinde dış ticaret açığımız
da daha büyüme olacak, ödemeler dengesine yani cari işlem dengesinde 
bıraksak artış olacak; fakat nispi olarak azalma olacak; onu da ifade edi 
yorum. Çünkü gelişen bir ekonominin dışardan mal alması, dışarıdan ta
sarruf alması zorunlu haldedir; ama önemli olan konu, aldığınız borcu, 
aldığınız kredileri geri ödeme potansiyeline sahip olmanız. Ümit ediyo
rum ki, bu Plan döneminde Türkiye bunu başaracak ve önümüzdeki Al
tıncı Plan döneminde çok daha ileri hamleler yapacak bir seviyeye gele
cektir. 

· Yıllar yılı memleketimizin geçirdiği birçok ekonomik sıkıntıların 
temelinde olan hadisenin ödemeler dengesi olduğu kanaatindeyim. 1958 
para ·operasyonu, 1970 para operasyonu ve ·nihayet 1980, 24 Ocak tedbir
leri; bütün bunlar, darboğaza giren bir ekonominin alması icap eden ted
birler olarak kaı:şımızda idi. Bu tedbirlerde, esas itibariyle ekonominin 
niye darboğaza girdiğini sorduğunuz zaman, bunun gerisinde ödemeler 
dengeli problem1inin esas itibariyle itici güç olduğunu; yani bütün zorla
manın buradan geldiğini rahatça görebiliyoruz. 

Bir konuşmamda da ifade ettiğim gibi 1980 bunalımı bu bunalımlar 
içerisinde en ciddi bunalımlardan bir tanesidir, hala sıkıntılarını çekmek
teyiz ve bu bunalım içerisinde tabiatıyla ödemel~r dengesi en büyük te
siri göstermiştir diyorum. Nitekim, 1979 ve 1980 yıllarına baktığınız za
man, özellikle 1980 yılında artan petrol fiyatlarıyla memleketimizin ih
racatının o tarihte petrol ithalatını bile karşılayamadığı gerçeğiyle karşı 
karşıya kalırız. 1980 yılında maalesef Türkiyemizin ihracatı, o sene ciddi 
artış olmasına rağmen, 2 milyar 900 milyon dolar; aynı yıl sadece petrol 
ithalatı 3 milyar 400 milyon dolardır; ama bu sene ümit ediyoruz ibu ih
racat rakamı 7 milyon doların üzerine çıkacak - gösteriş odur -ve petrol 
ithalatı da 3 milyar 700 milyon, 3 milyar 800 milyon dolar civarında sa-· 
bit kalacaktır. 

ıBüttin bunlar, ödemeler dengesi darboğazının geçtiğimiz dört yı; 
içerisinde aşılmakta olduğunun önemli işaretleridir; ama şunu da heme11 
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ifade edeyim : Buraya çok güvenmemek lazım. Özellikle geçtiğimiz sun 
üç yılda dünya petrol fiyatlarında herhangi bir artış olmamıştır, hatta 
petrol fiyatları 40 dolarlık seviyesinden 30 do] ar gibi - varil başına - bj !:' 
azalma göstermiş; doların değer kaybetmesi de nazarı itibare alınarak, 
nispi olarak petrol fiyatları ucuzlamıştır. O sebeple, geçtiğimiz yılların 
bu noktasına c:la dikkat etmek lazım; ileride petrol talebfnde yükselme 
olup fiyatlar arttığı zaman birtakım sıkıntılarla tekrar karşılaşmamız ih
timali de vardır. Onun için bu meseleye, yani ödemeler dengesi mesel~
sine çok daha fazla önem vermek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye, maalesef, özellikle petrol bakımından hala ~öşeyi dönmüş, 
değildir. Biı: bir zamanlar, zannediyorum 1968 - 1969 senelerinde, petrol 
ihtiyacımızın ancak yüzde SO'sine yakın bir kısmını karşılayabiliyorduk; 
ama bugün petrol i'htiyacımızın ancak yüzde lS'ini kendi kaynaklarımız
dan karşılıyoruz ve tabiatıyla Heride ihtiyacın artmasıyla yeni kaynaklar 
bulunamadığı takdirde bu nispet aşağıya düşecektir. Türkiye gibi geli
şen bir ülkede, bunun fevkalade ·Önemli bir sorun olduğunu ·da unutma
mak lazım. 

Bütün bunlara rağmen, 1:abii memleketimizin başka kaynakları 

vardır, çalışkan insanı vardır ve inanıyorum ki 4 yıldır kaydedilen geliş
me önümüzdeki yıllardaki gelişmeninde bir ölçüsünü, bir örneğini ver
mektedir. Bütün bu zor şartlara göre, Türkiyemiz belli noktalara gelmiş
tir; inanıyorum ki, önümüzdeki 5 yılda da daha iyi noktalara gelmek 
mümkün olacaktır. 

Bu bakımdan, Beşinci Beş Yıllık Planı hazırlay~n plancı arkadaşla
rıma ve ciddi bir mesai sarf eıden Komisyon üyelerine huzurunuzda te
şekkür ediyor ve Plaı:ıın memleketimize, Milletimize hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 
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YENİ ASIR GAZETESİ'NE VERİLEN ÖZEL BEYANAT 

12 Temmuz 1984 

Soru: - 2000 yılındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu tahlil 
eder misiniz? 

Cevap : - Genelde kafamızda ileriye dönµk olarak 10 yıllık planlar 
yapmaktayız. 2000 yılına da fazla birşey kalmadı. 

Uyguladığımız ekonomik program insan unsurunu teşvik eden bir 
sistemdir. Bizim modelimiz insanları bütün gücü ile çalıştıracak ve be
cerilerini ortaya koyabilecekleri bir sistemdir. Türk insanı ise buna çok 
müsattir. Sosyalist sistemlerde insan bir makinanın parçası gibi kullanı
lıyor. Batı, Batı diye bağırmamızın temelinde de bu yatıyor. 

2000 yılında çok farklı ve fevkalede bir Türkiye düşünmekteyiz. 

Bu hedefe varılabilmek için doğru, kararlı ve zig -zagsız bir politika 
uygulanması gerekmektedir. 

2000 yılin-a kadar en zor dönem Beşinci Beş Ylllık Kalkınma Plan 
dönemidir. Yıllık yüzde 2'lik bir artışla 2000 yılında nüfusun 67 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2000 yılındaki kişi başına milli gelirimiz o tarihe kadar doların de
ğer k~.yıplannı da gözönüne alarak 6000 dolar olarak tahmin edebiliriz. 
2000 yılındaki ihracat rakamını şöyle hesaplayabiliriz. 

1Bu sene sonunda İnşallah ihracatta 7,5 milyar dolara ulaşacağız. Bu 
rakam beş senede kendini duble eder ve '15 milyar dolar olur, ikinci se
nede 30, üçüncü beş senede de 50 - 60 milyar dolara yükselir. Yani 16 sene 
sonra ihracatımız 60 milyar dolar olacaktır. 

Bir zamanlar bütçenin trilyonlu rakamlara ulaşacağı hayal sanıl· 
maktaydı. 2000 yılında 4 tirilyonluk bir bütçeye ulaşılacağını milli gelirin 
ise 400 milyar dolara yükseleceğini tah_min ediyoruz. 
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İSTANBUL'DA SAYIN KENAN EVREN İLE YAPILAN HAFTALIK 

GÖRÜŞMEDEN SONRA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

13/7/1984 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'e TBMM'nin bir hafta sonu ta
tile girmesi konusunda ve hükümet çalışmaları hakkında bilgi sundum. 
TBMM'ndeki 5. Beş Yıllık Kalkınma Plan görüşmelerinin tartışma bölü
mü dün sona erdi. Bundan sonra önergeler görüşülecek ve çıkması zorun
lu bir- iki kanun varsa onları da çıkardıktan sonra, TBMM'nin tatile gi
recektir. 

Soru: Valiler kararnamesi ile ilgili haber:e neden bu kadar tepki 
gösteriyorsunuz? 

Cevap : - Üzüldüğüm nokta, Ankara İstanbul ve İzmir üç büyük 
şehirdir. Bu üç biiyük vilayetin başında bulunan insanların da haysiyeti, 
şerefi vardır. Farzedelim ki böyle bir haber .var. Tetkik ettirilmeden yazıl
maması lazım, yani, biri birinden birşey duymuş. Gazetelere ismiyle bir
likte yazması katiyyen yanlış, benim bildiğim, yazıişleri müdürleri açar
lar telefonu İçişleri .Bakanı'na Başlbakan'a, böyle birşey var mı, doğru mu 
diye sorarlar. Doğrusu böyledir. Böyle ha!berler çıkar ve biz tepki göster
mezsek, bundan (herkes bildiğini yazacak) anlamı çıkar o zaman da o 
vilayetin başındaki valinin durumu, otoritesi ne olur? İşini nasıl yürüteb-i 
lir? (ha bu gün tayin oldum, ha yarın oldum) diye. Böyle yazmak doğru 
değildir. o bakımdan tepki gösterdim. · 

Soru : - Muhalefet liderlerinin fiyat artışları konusundaki eleştiri-
lerine ne cevap veriyorsunuz? · 

Cevap : - Enflasyon inmeyecek diyorlar. Neyse göreceğiz. Onların 
görevi tenkid etmektir. Gayet iyi yapıyorlar. Ne yapalım, bu her zaman 
böyledir. 
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ÇORLU'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

14 Temmuz 1984 

Gezimizin bir amacı belediye başkanlarını denetlemek, diğer ama
cı da vatandaşlarımızla sohbet etmektir. 

1Buralara gelmeden yedi aylık icraatımızı gözden geçirdik. Gördük 
ki memleketin bütün ciddi sorunlarına el atmışız. Yedi aylık icraatında 
Hükümetimiz, meselelere çözüm aramış ve bu memlek_etin bütün büyük 
so~nlarına çözüm bulmak için ıhem Hükümet, hem de TBMM olarak 
büyük gayret sarfetmişiz. TBMM hiç bir döneme nasip olmamış şekilde 
60-70 önemli kanun geçirmiştir. Bütün bunları nhepsi memleketin dert
leriyle ilgilidir. 

Hükümetin icraatı dolayısıyla, ülkenin ekonomik durumu günden 
güi:ıe iyiye gitmektedir. 

. Birçok yerden aldığım haberlerde çiftçinin yüzünün daha iyi güldü
ğünü öğreniyorum. Çiftçinin yüzü gülerse hiy merak e~meyin memleketin 
de yüzü güler. "Çünkü ne de olsa bu memleketin temel dayanaklarından 
birisi de tarımdır. 

Bu yıl, mevsimin çok kurak geçmesi dolayısıyla, komşularımız bizden 
meyve sebze aldılar. Bunun sonucu olarak yurt içinde fiyatlar yükseldi 
ama ~u çiftçimizin yararınadır. Gelecek yıllarda daha fazla istihsal ola
caktır. 

Dış kredi konusuna gelince son 30 -40 yılın en büyük dış kredi iti .. 
barına erişilmiştir. 

Krediyi kime verirler? Ödeyebilene. 

Devletimizin gücü arttıkça bize kredi teklifi de artıyor. Yabancı ban
kalarla Arap ve Batı aleminden Türkiye' de yatırım yapmak için çok kimse 
geliyor. Herkesle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimiz 
iyidir. Bu da tabiatıyla Türkiye'nin dış kredi itibarını yükseltiyor. 

Hükümetimiz bütün gücüyle Türkiye'yi daha ileriye götürmek, yurt
taşların sorunlarını çözmek için belediyelerle ve yerel yönetimlerle gerekli 
işbirliğini yapmaktadır. Gezim süresince bir çok yere uğrayacağım. Ya~ 
rın Kırkpınar' a gideceğim. 
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TEKİRDAG'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

14 Temmuz 1984 

Sevgili Tekirdağlılar; Memlekete hizmet için, bize büyük bir itimat 
gösterdiniz. Biz de bu itimada layık olmak için, canımızı dişimize taka
rak çalışıyoruz. Memleketimizin birçok dertleri vardır. İş kolay değildir,. 
bunun bilincindeyiz. 

Yedi aylık hükümet dönemimizde daha önceki iktidarların el ata
madıkları sorunlara el attık. Türkiye Orta Doğu' da aranan bir devlet hali
ne geldi. Her gelen 'bizimle görüşmek istiyor. Bugün tahmin edemeyeceği
niz kadar dış yatınmıcı, ülkemizde yatının yapmak için müracaat ediyor. 
Yine geliyorlar. Türkiye' de istikbal vardır. Türkiye gelişen, istikbali olan 
ve Ortadoğu'nun en güçlü ülkesidir. Yapılan bu yatırımlardan memleke
tin gücüne ek güçler katacağız. İşsizliğin ·çözümünü sağlayacağız. Pek çok 
bölgemizde bu yıl ürünün iyi olması sonucu, tarımcımızın yüzü gülmüş
tür. Dolayısıyla esnaf ve sanayicimizin de" gülecektir. Bizim iktidarımız 
küçük sanayi sitelerine büyük önem vermektedir. Önümüzdeki dört yılda 
hem illerde, hem de ilçelerdeki küçük sanayi sitelerini .büyük çapta ta
mamlayacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan EVREN, _bir süre önce Suudi Ara
bistan'a gitti. Layık olduğu şekilde, en büyük misafir olarak karşılandı. 
Şimdi Milli Savunma Bakanımız orada. Eskiden bu temaslar zordu. Bu
gün ise Türkiye'nin dünyadaki saygınlığı, artmıştır. 

Ülke ekonomisi iyiye gitmektedir. İhracatımız yedi milyar doların 
üzerine çıkmıştır. Ama bunu da az buluyoruz. Fransa'mn ihracatı 100 mil 
yar dolar. Türkiye'ninki neden 20 - 25 milyar dolar olmasın? 5. Beş Yıllık 
Kalkınma Planına göre, milli gelirde yüzde 6.3'lük bir artış -öngörülüyor 
Milli gelirdeki artış, bu yıl tahminime göre yüzde 5.7'1ik artış kaydedecek. 
Bu son dört yılın en yüksek rakamıdır. 

Ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen şikayetler artıyor en çok 
da fiyatlar üzerinde duruyorlar. Dün domates pahalıydı, rakiplerimiz buna 
sarıldılar. Domatesin fiyatı ucuzladı, o bitti. Şimdi patatese sarılacaklar. 
Enflasyon, Temmuz ayında geçen aylara göre daha düşük olacaktır. 1985" 
.te hedefimiz, enflasyqnu yüzre 25 gibi, daha küçük bir orana indirmektir. 
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TEKİRDAG'IN MURATLI İLÇESİNDE YAPILAN KONUŞMA 

14 Temmuz 1984 

Sevıgili vatandaşlarım; son dört yılın en yüksek milli gelir artışı bu 
yıl gerçekleşecektir. Böylece ortadireğin güçlenmesi de sağlanacaktır. 

Burada Bulgaristan' daki Türklerin durumuna ilişkin son görüşme
leri size aktarmak istiyorum. Önceki gün görüştüğüm Bulgaristan Dışiş
leri Bakanı'na açıkca söyledim. «Bulgaristan' da soydaşlarımız var. Bu 
soydaşlarımıza bazı haksız işler yapılıyor. Bunlara dikkat edin. Yapılan
lar .hoşumuza gitmiyor. Biz bütün komşularımızla iyi geçiniyoruz. Kavga
mız yok dostluk herşeyin üzerinde, kavga etmeden de birçok mesele hal
lolur. Bunda kararlıyız» dedim. 

Sevgili vatandaşlarım, Büyük bir ülke olmamıza rağmen gelişmiş ül
keler arasında yeralabilmek için hep beraber, çok çalışmamız gerekmek
tedir. Bugün nüfusumuzun yüzde 42'sini 14 yaşından küçükler meydana 
getirmektedir. ilerisi için sağlam bir genç nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu 
genÇlerle memleketimiz daha iyi olacak. Şimdi 50 milyon olan nüfusu
muz iki bin yılında 70 milyon olacak. Yani 'Fransa' dan, İngiltere' den da
ha kalabalık olacağız. Buna biraz da bilgi, görgü ve zenginlik ilave eder
sek onlardan ne eksiğimiz kalır? \Bu nedenle ·çok ·çalışmayılız . 
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KIRKLARELİ'NDE EMNİYET MÜDÜRLÜGÜ BİNASININ 

TEMEL A~MA TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

14 Temmuz 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu bir yıl içinde Kırklareli'ne üçüncü gelişim. Seçim yok ama, gene 
yollara düştük. Biz miletimizin memleketimizin hizmetindeyiz. Mesele
leri yerinde görüyoruz. Ankara' da masa başında oturarak meseleler hal
lolmaz. 

Bizim en başta önem verdiğimiz konulardan biri, memleketimizin 
asayişi ile huzur ve güvenidir. Ancak huzurlu ve güvenlik bir ortamda 
kalkınma sağlanabilir. Vatandaşın huzur içinde işini yapabilmesinin ana 
gereği de polisin iyi görev yapmasıdır. Bugün burada Türk polisinin daha 
etkin hizmet yapmasına imkan verecek bir tesisin temini atmak için bir· 
arada bulunuyoruz. 
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EDİRNE'NİN HAVSA İLÇESİNDE HALKA HİTABEN 

YAPILAN KONUŞMA 

14 Temmuz 1984 

Sevgili vatandaşlarım; Hükümet olarak çitftçinin ürününü değerlen
dirmeye karar verdik. Fiyatlar da ona gövedir. Haberiniz olsun. Tanın 
ürünlerindeki artış ekonomiyi harekete geçirecektir. 

Sevgili Havsalılar; Devlet kapısını bir eziyet kapısı olmaktan çıkarıp, 
vatandaşın işlerinin güler yüzle görüleceği yerler haline getireceğiz. İşle
rinizi görmek için sadece Ankara' da oturmak kafi değil. Daha 4 yıl seçim 
yok ama gelip aranıza giriyor sorunları yerinde görüyoruz. Demokrasinin 
kıymeti de buradadır. Külfeti var ama, kıymeti de vardır. İnanıyorum ki 
elbirliğiyle çalışırsak, Tür;ldye tahminlerin üzerinde ileriye gidecektir. 
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MİLLİYET GAZETESİNE UÇAKTA VERİLEN DEMEÇ 

15 Temmuz 1984 

Ekonomimizin muz ve domates fiyatlarıyla iyi ve kötü gittiğini söy
lemek için gerçekten cahil olmak lazım. Öğrenmeden bir şeyin nasıl yapı
lacağını beyan etmek hiçbir kimseye yarar sağlamaz. İleri memleketlerde 
tahsilden öte, kişinin hayat tecrübesine bakılır. Ben herşeyi hayattan öğ
rendim ve bununla da iftihar ederim. 

Ekonomimiz hususunda şunları söyleyebilirim. 

Ekonominin en önemli bir sorunu olan milli gelir artışı geçen yıl 3 
civarına gelmişti. Evvelki seneler 4 ile 4.5 arasındaydı. Bu sene hedef 5 
alınmıştı. Ama bundan daha fazlası olacak demiştim ve nitekim ilk tah
min 5.7 dir. İkincisi ihracat. Şu ana kadar görülüyor ki, herhalde 7 Mil
yar Doları aşacağız. 

Üçüncüsü ve üzerinde en çok münakaşa edilen konu enflasyondur . 
. Bizim devraldığımız bir enflasyon hızı var. Ama kabahat onlarda diye 
yatıp oturmuyoruz. Tedbirlerini aldık. Bazılarının beğenmediği haziran 
endeksinin düşük olması bunun bir işaretini veriyor." Ancak işaretini ve
riyor, daha kendisini değil. 

Ekonomimizin· dış itibarına gelince; 

«Dışarıdan bizim ekonomimizin çok iyi olduğu görünüyor dersem, 
hiçbir şeyiyle abartmış olmam. Aksini söyleyenler yalan söylüyor. Şimdi 
bakın, ne işi var 12 yabancı bankanın İstanbul' da? Biz, seneler evvelisi 
bun!ara yalvardığımız zaman gelmezlerdi. Yarış halinde geldil~r. Sonra 
Türkiye'ye kredi vermek ... Bakın iki tane atom santralı için peşimizde 
koşuyorlar. Vaktiyle bir tanesini alamadık.» 
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İSLAM ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ . 3. GENEL KURULU'NUN 

AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMA 

16 Temmuz 1984 

Dost ülkelerin değerli temsilcileri özellikle ortadoğuda güvenlikle
rimizi etkiLeyen bazı ölümsüz ·~elişmelerle karşılaşmaktayız. İsrail'in sü
rekli yayılma politikasının ve saldırgan davranışlarının Orta Doğu' da en 
büyük meselelerden olduğu malumuzdur. Türkiye her zaman olduğu gibi,. 
bugün de islam ülkeleri ile arasındaki manevi bağların şuuru ile müslü
man kardeşlerinin yanındadır. 

İki yakın komşumuz İran ve Irak arasındaki vahim savaşı endişe ve 
üzüntü ile takip etmekteyiz. Her iki ülkenin de maddi ve manevi kayıp-· 
!arından İslam Aleminin zaafa uğrayacağı kanaatindeyiz. Yakın dost ve 
komşularımıza, barış sağlanması için, her türlü çaba gösterilmektedir. 
Gösterilmeye de devam edilecektir. 

Kardeş müslüman ülke Afganistan'ın yaklaşık dört yıldan beri işgaf 
altında olmasından da derin acı ve üzüntü dµymaktayız. İşgalin biran ev-· 
vel kalkması en büyük temennimizdir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası platformda gerek
tiği gibi yerini alması dost ve kardeş tüm müslüman ülkelerin de Cenab-r 
Hak'tan dileği olacağına inanmaktayım. 

Gerek ticaret ve gerek müteahhitlik hizmetleri ve gerekse mali iş
birliği alanlarında geniş hacimli ortak çalışma imkanları aramızdaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kat daha artıracak~ır. 

Türkiye, İslam Aleminin bütün ülk~l~rini, manevi ve tarihi değerle-· 
rini paylaşan büyük bir topluluk olarak görmektedir. Bu ülkel~rin sahip 
oldukları müşterek mirasın geniş bir işbirliği içinde yararlı ve verimli bir 
zemin olarak kullanılabileoeği görüşündeyim. Bu cümleden olarak, islam 
aleminin hak ve çıkarlarını korumak üzere sıkı bir dayanışma sağlanma
sı gerektiğini de daima savunuyonim. Merkezi İstanbul' da bulunan islarn 
sanat,. tarih ve kültür araştırma merkezine sağlanan çalışma imkanlarr 
bunun gözle görünür bir örneğidir. 

ülkelerimiz, kendi hudutlarımız dahilinde barışı koruyabileceği ka
dar müreffeh ve müstakar, dış müdahaleleri davet etmeyecek kadar kuv-· 
. vetli olması gerektiği inancındayım. ülkelerimizde bunların sağlanması 
bölge vıe dünya barışı için de ayrıca önem taşımaktadır. 
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TÜRK-İŞ'LE ZİRVE TOPLANTISINDAKİ KONUŞMA 

17 Temmuz 2984 

Hükümetler memleketin ve her grubun meseleleri ile yakından ala
kadar olmak mecburiyetindedir. Bunu da bir denge içinde yapmak zorun 
dadır. Memleketi idare etmek Hükümet etmenin esasıdır. Toplusözleşme 
pazarlığının iki tarafı vardır. Devlet KİT'ler nedeniyle toplu iş sözleşme
sinde taraftır. Ancak, hükümet olarak bu tür görüşmelerde taraf değiliz, 
biz memleketi iyi idare etmekle görevliyiz. 

Dengelere dikkat etmek ve meseleleri doğru şekilleriyl halletmel 
için elimizden geldiği kadar gayret sarfederiz ve aynı zamanda da ilgilı
lerden gerekli bilgileri sürekli bir şekilde alırız. 

Bugün, Türk-İş'in görüşlerini de açık şekilde tesbit edeceğiz. Bildi
.-ğiniz gibi zirve toplantısından önce 25 Haziran'da Türk-İş Genel Başkanı 
ile hir ön görüşme yapmış daha sonra TUrk-İş ve çalışma hayatı ile ilgili 
bir toplantı daha düzenlemiştik. 

Bunlar zirve toplantısının ön çalışmaları oldu. · Ağustos ayı ortasın
.da Türkiye Odalar Birliği, daha sonra da, Esnaf ve Sanatkarlar ve Ziraat 
·Odaları yöneticileriyle de toplantılar yapmayı düşünüyoruz. . . 

Bu tür toplantıları hiç olmazsa bazı meseleler fazla birikmeden be
.lirli aralıklarla yapmakta yarar görüyoruz. Bu meselelerle ilgili bizim 
görüşlerimizle düşüncelerimiz, yanlış bir anlatıma meydan vermeden da
-ha evvel görüşülüp, konuşulursa, konular daha rahat hale getirilebilir. 

Geçtiğimiz aylarda oldukça hareketli bir dönem geçirilmiştir. bir .se
,çim sonrasında hükümetin kuruluşu, arkasından önemli bir seçimin yapıl
ması ve parlemontodan birçok kanunun ,proğramımıza uygun kanunların 

~geçirilmesi ve hükümet icraatının belli konularda, bütün bu sıkışık duru
-ma rağmen, ön plana alınması gibi bir devreden geçtik. 

Bütün bunlara rağmen temas imkanlarımız olmuştur. Ama, bundan 
·sonra daha düzenli bir şekilde karşılıklı temas imkanımız olacağına ina
: nıyoruz. 
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BAKANLIKLARARASI EKONOMİK İŞLER YÜKSEK 

KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANTISINDAN SONRA 

BASIN MENSUPLARIYLA YAPILAN GÖRÜŞME 

17 Temmuz 1984 

Ekonomik İ-şler Yüksek Koordinasyon Kurulu bugün başkanlığımda 
tophndı. Gündemde bulunan muhtelif konular görüşüldü. 

Bunların başında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile diğer 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde illerin tespiti yapıldı. Yeni kanuna göre, 
bu merde uygulanacak teşvik esaslarının ne şekilde olacağı görüşüldü. 

Bildiğiniz gibi, uygulanabilecek şu teşvikler var : Yatırım indirimi 
yüzde yüze kadar, asgari geçim indirimi de 10 misline kadar artırılabili
yor. 

Yüksek Kurulumuz, içinde bulunduğumuz senede tatbik edilecek 
esasfarı tespit etti. Bunun kararnamesi hazırlanacak. 

Genel Teşvik Esaslarının basitleştirilmesi, yani burada da bürokra
sinin azaltılması konusunda bazı önerilerimiz var. Bunları da görmüştük. 

Memleketin kömür ihtiyacı ile ilgili konuları da görüştük. Yatırım
ların hızlandırılması, alınan ek ödeneklerin dağılımını da görüştük. Bun
ların mühim kısmı, yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun, öncelikli yö
rele.cine ayrılıyor, bu ayırımı tespit ettik. 

Topiantılarımız yarın ve öbür 'gün de devam edecek. Yarın, Milli 
Güvenlik Kumlu'nun, Bakanlar Kurulu'na brifingi var. Ondan sonra Ba
kanlar Kurulunu toplayacağız. Daha sonra da Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon kurulu çalışmalarına devam edeceğiz. 

SORU: 

Yatırımları hızlandırma fonu konusunda somut birşey var mı? 

CEVAP: 

Hangi alanlara yapılacağı tespit edildi. Şu anda birşey söyleyemem. 
Hepsi hazırlansın ondan sonra. 
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SORU: 

Vergi oranlarında yüzde yüze varan indirimlere bir belirleme oldu 
mu? 

CEVAP: 
. . 

Kararname olduğu için bunu açı:klayamam, önce imzaya gidecek. 
Yüzde yüz yatırım indirimi on ilde uygulanacak. Özel indirim nisbetleri 
deği~ik tabii. 

SORU: 

Kömür ithali var mı? 

CEVAP: 

Kömür ithali var tabii ... Bilhassa hava kirliliği meselesinden dolayı, 
Ankara, Kayseri, Erzurum gibi illerde, fuel-oil yerine, kükürdü az, daha 
ucuz ve biraz yüksek kaliteli kömür kullanmak lazım. 

Kömür ithali daha ucuza geliyor. Ekonomik oluyor. Kömür ith~Ji 
lhaleye çıkıyor. ihale kimin üzerinde kalırsa, o ülkeden bir milyon f.on 

kömür alınacak.» 

Soru : Çanakkale Boğazı'na bir köptü yapmak gibi bir düşünceniz 
var mı? 

CEVAP: 

Olur, niye olmasın? Ama, Çanakkale Boğazı biraz uzundur. Ekono-
mik olan herşey yapılır. · 

SORU: 

Kamu yatırımları tam ortaklık yönetmeliği ha~ırlandı mı? 

CEVAP: 

Bugünkü toplantıda ön görüşmesi yapıldı. Bu yönetmelik de hazır
lanıyor. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN EVREN'İ ZİYARET ETTİKTEN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIK.LAMA 

20 Temmuz 1984 

Sayın Cumhurbaşkanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak 
üzere, Kalkınmada Öncelikli 27 il' de yüzde 60'la yüzde yüz oranında yatı
rım indirimi öngörülen kararnameyi onayladılar. 

Gene bu yörelerde yatırım projelerinin hızlandırılmasını sağlayacak 
bir başka kararname de Cumhurbaşkanı, Sayın Kenan: Evren tarafından 
imzalandı. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için, konut fonuyla bağlantılı 
kamu ortaklığı fonundan, yüzde 10 oranında aktarma yapılabilecekdir. 
Konut fonuna şu ana kadar 20 milyar lira üzerinde para geldi. Daha alaca
ğımız var. Her ay 10 milyar lira geliyor. Belki bu kadar parayı konuta 
harcıyamıyacak duruma geleceğiz. · 

Kararnamelerden biri ile Kalkınmada Öncelikli il'ler iki gruba ay
rıldı. Yatırım indirimi, birinci gruptaki Ağrı, Kars, Van, Tunceli, Bingöl, 
Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Gümüşhane'd~ yüzde yüz oranında uygula
nacak. Bu illerde çalışanların asgari geçim indirimleri dıe kentlerde üç ilçe 
merkezlerinde de dört kat yukarıya çıkarılacaktır. 

!kinci grup kapsamına da Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıya
man Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, 
Yozg~t, Tokat, Artvin, Erzurum, Erzincan ve Mardin il'leri alındı. Bu 
onyedi il'de de yatırım indirimi yüzde 60 olarak gerçekleştirilecek. Asga
ri geçim indirimi kentlerde iki, ilçe merkezlerinde de üç kat arttırıla
caktır. 

Bu yörelerdeki tüm yatırımlar gümrük muafiyetine tabi tutulacak
tır. Ayrıca, teşvik edilmiş yatırımlarda asgari geçim indirimi beş yıl sü
reyle on il'de iki puan, 17 ilde de bir puan daha artırılacaktır. 

Bu yörelerdeki tüm yatırımlar ayrıca inşaat, arsa, veraset ve intikal, 
banka, emlak vergi resim ve harçlarıyla, belediye gelirlerine tabi resim ve 
harÇ;lardan da muaf tutulacaktır. 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in onayından çıkan ikinci ka· 
. rarname de gene ağırlığı Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olmak üzere 
birçok yatırım projesinin hızlandırılmasını öngörüyor. Yatırımların ha· 
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şında, aralarında Atatürk, Karakaya ve Altınkaya olmak üzere barajlar, 
meslek yüksek okulları, köy içme sulan, göletler köy elektrifikasyonu yer 
alacaktır. Kararname, projelerin hızlandırılması için ek ödenek de getir· 
mektedir. 

«Bu kararnameyle birlikte ilk defa Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine, önemli bir teşvik sistemi getirmiş olduk. Bu teşvik sistemi 
getirmiş olduk. Bu teşvik sistemiyle bölgede çalışanların maaşları da 
artacak. Oylıe tahmin ediyorum ki, buralarda tesis kurmak, daha avan
tajlı duruma gelecek. Bunu zamanla göreceğiz.» 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren' e ekonomik konular dış ilişkiler 
ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek yabancı. konuklar hakkında 

da bilgi sundum. 

Birleşik arap emiri kalabalık bir heyetle 8 Ağustos'ta, Suudi Arabis
tan Veliahtı resmi çağrılı olarak, 10 Eylül'de Türkiye'ye geleceklerdir. 
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KKTC CUMHURBAŞKANINA GÖNDERİLEN KUTLAMA MESAJI 

20 Temmuz 1984 

Kıbrıs Türkü, doğal hakkı olan özgürlük ve güven ortamına ulaşa
bilmek için uzun yıllar büyük fedakarlıklara ve acılara katlanmış, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası andlaşmalardan doğan haklara daya
narak, mücahit kardeşleriyle gıerçekleştirdiği barış harekatı sonucunda 
özlediği huzur ve barış ortamına kavuşmuştur. 

Barış ve Özgürlük Bayramı'nın onuncu yıldönmüi-ıü, kendi Cumhu
riyeti'nin çatısı altında kutlamakta olan Kıbrıslı kardeşlerimizin bahtiyar
lığını paylaşıyoruz. 

Bu yıldönümünde geleceğe bakarken, Kıbrıs'ta anlaşma ve uzlaşma
ya dayanan siyasal bir çözüm müzakereler yoluyla ulaşılması için Kuzey 
Kıbrıs Türk Cuırıhuriyeti'nin sabır ve iyi niyetle harcadığı çabaların, ba
rışçı ve Sağduyulu tutumunun herkes tarafından iyi değerlendirilmesini 
diliyoruz. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın gerek bu çabalarını, gerek öz
gürlük, barış_ ve demokrasi ortamında yürüttüğü varoluş ve iktisadi kal
kınma çabalarını desteklemeye herzaman olduğu gibi devam edecektir. 

Bu mutlu yıldönümünde, Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü ve bugün
kü aydınlık yolu çıkması uğruna, canlarını seve seve feda eden şehitleri
mize Allah'tan rahmet diler, şanlı gazilerimizi saygıyla anar, zat-ı alinizin 
şahsında tüm Kıbrıs Türk halkına birlik ve beraberlik içinde müreffeh ve 
mutlu bir gelecek temenni ederim. 
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MALATYA 8. KAYISI FESTİVALİNİN AÇILMASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

20 Temmuz 1984 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun meselelerinin çözülmesini sadece 
kafamızda değil, kalbimizde de hissediyoruz. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun dertlerinin giderilmesi, geliş
mişlik farklarının ortadan kaldırılması halinde Türkiye daha güçlü ve 
büyük bir ülkenin haline gelecektir. 

Bu gölgede şimdiye kadar alınan tedbirlerin en önemlileri bu ikti
dar tarafından alınmıştır. Şimdi de size müjde veriyorur artık. 

«Bu Buralarda çalışan herkesin eline, daha fazla para geçecek, bu 
bölgeye yatırım yapmak isteyenler, teşvik edileceklerdir. Yapılacak yatı
rımların yatının indirimleri bir kısım ilde yüzde lO'a diğer bir kısım il
lerde de yüzde lOO'e çıkarılmıştır. Kalkınµıada öncelikli yörelere başta 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere~ 27 ilimiz için aldığımız tedbir
ler bir-iki gün içinde çıkacak iki kararname ile açıklanacaktır. 

Yıllar yılı bu bölgeler, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 
her gelen hükümetl~r bir şeyler yapmak istemişlerdir. Birçok şeyler de 
yapılmıştır. Ama hala Doğu ve Günıeydoğu Anadolu Bölgeleri gelişmişlik 
seviyesi bakımından geri kalmışlardır. Bu bölgede ileri yani Doğu ve Gü
neydoğunun bütün illeri bunun içindir. Yapılacak yatırımların indirim
leri bir kısım ilde yüzde 60 diğer illerde de yüzde 100' e çıkarılmıştır. Ma
latya gibi 17 ilde çalışan herkes için, ister devlette çalışsın, ister özel 
sektörde çalışsın, ister memur, ister işçi olsun, asgari geçim indirimi. bu 
kararname ile iki misline çıkarılmaktadır. Malatya'nın ilçelerinde bu üç 
mislidir. Doğunun biraz daha geri kalmış yerleri var. Tunceli, Ağrı, Bin
göl, Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Gümüşhane, Kars, Muş gibi illerde dıe as
gari geçim indirimi üç misline çıkarılmıştır. Yalnız bir istisnası var, Hak
kariye Bingöl' de dört mislidir. 

Herkesin eline biraz daha fazla para geçecek derken bunu kastettim 
hükümet buralarda vergiyi daha az alacak. Bu bölgelıerde yatının yapmak 
isteyenler teşvik edilecek. Sadece yatırım indirimi yoluyla değil çalıştır
dıkları insanların daha az vergi vermelerinden dolayı da teşvik edilecek
lerdir. Bu da kafi gelmemi1ştir. 

698 



Biz kamu ortaklığı fonundan burada işsizliği azaltacak birçok yeni 
teşebbüslere direkt kredi vereceğiz. Bunlara iştirak edeceğiz. Birçok fab
rikalar bu şekilde önümüzdeki aylardan itibaren yapılmaya başlana

caktır. 

Doğu ve Güneydoğu ile ilgili mesele burada bitmiyor. Burada yapı
lan bütün inşaatlardan alınmakta olan vergilerin hepsi kaldırılmıştır. 
İnşaatlarda, inşaat sırasına, arsaların alınışında alınmakta olan bütün 
vergilıer kaldırılmıştır. Ek bir bütçe yaptık. Bu ek bütçede ilave yatırım
ları hızlandırmak için bir miktar ödenek koyduk. Bu miktarın hemen 
hemen yüzde 60'a yakın kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya verilmek
tedir. Bu miktar da 30 milyar liradır. Bu sene 30 milyarla başladığımız 
işlerin yekünü belki de işler bittiği zaman 200 milyar lira olacaktır. · 

Malatya'nın su sorununu gidermek için Çat Barajı projesi bu yıl 
ihak edilecektir. Malatya küçük sanayi sitesinin ikinci bölümü ihaleye 
çıkarılacaktır. 

Polat Barajı da programa alınmıştır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'
nun birçok illerinde 1 O meslek yüksek okulu açılacak, bunlardan bir ta
nesi de Malatya'da olacaktır. 

Biz bu memlekette ne doğru ise, lüzumlu ise hepsini yapmanın gay
reti içindeyiz. Dış ilişkilerimize gelince Türkiye'nin dış itibarı görülme
mi eş · bir seviyeye gelmiştir. İtibarımız varsa, bize gelen giden çok olur. 
Türkiyıe'ye birçok yabancı gelip gitmektediİ-. Bugün Türkiye'nin itibarı 
giWkçe yukarı çıkmaktadır. İtibarımız yoksa gelen gidenin sayısı azalır. 
Bugün istediğimiz yerden, istediğimiz şekilde kredi alabiliriz. Yıllar önce 
kapılarını çaldığımız devletlerle, bankalar kapılarını kapatıyorlardı. 1980 
yılında Türkiye'ye iane veriyorlardı. Türkiyıe'nin itibarı hemen hemen sı
fıra düşmüştü. Avrupa devletleri bir yardım torbası açtılar. O torbaya 
herı{es gücüne göre para atarak, Türkiye'ye yardım etti. Bir ufacık dev
let de 1 milyon dolar koydu. Bu memlekette ciddi bir üzüntü sebebi oldu. 

Nasıl oluyor da 1 milyon dolara bile muhtaç oluyoruz diye. Ama 
bugün, Türkiye ihracaatını artırmak için, komşularına, ihracat yaptığı 
bazı ülkelere 700 milyon dolar kredi verecek hale gelmiştir. Doğru olarak 
uyguladığımız ekonomik program ve bunun yanında diğer konular, bu 
memleketi muhakkak daha ileriye götürecektir. Beş sene sonra, on sene 
sonra, eğer kararlı bir şekilde yılmadan, korkmadan, zikzak yapmadan 
meselelerimizi doğru bir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi götürürsek, 
Türkiye'yi dünyanın sayılı devletleri arasına muhakkak sokarız». 
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MALATYA'DA HALK EGİTİM MERKEZİNDE ÇEŞİTLİ :KURULUŞ 

TEMSİLCİLERİNE HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

20 Temmuz 1984 

Aziz Malatyalılar. 4 sene önce, gece sokağa çıkılamıyordu. O devre, 
memleketin iktisadi meselelerinin en kötü olduğu devredir. Memleketin 
meselelerinin hallinin temelinde birlik, beraberlik yatıyor. Bir de, idare 
edenlerin iyi olması yatıyor. 

Kurtuluş Savaşı buna bir örnektir. Birliğimiz beraberliğimiz bozul
duğ'.mda, iktisadi meselelerde mesafe almamız mümkün değildir». Mem
leketimizi ancak birlik ve beraberlik içinde ileriye götürebiliriz. 

Karakaya Barajıyla ilgili istimlak bedellerinin nasıl ödeneceğini öğ
renmek istiyorsunuz. Karakaya barajı istimlak bedellerinin devlet tahvil
leriyle ödeyeceğiz. Bu tahvilleri kısa vadeli olarak. Tahvilleri ihtiyacı 
olanlar hemen ellerinden çıkarabilirler, ama benim tavsiyem bekletin ve 
zamanı gelince paranızı alın şeklinde olacaktır. 

Burada Kalkınmada Öncelikli Yörelere getirilen teşvikler konusuna 
da değinmek isterim. Bu yöre1erde uygulanacak vergi ind!rimi ile çalışan
lara yılda 30-35 milyar lira daha fazla para alabileceklerdir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki bütün yatırımlar için aynca güm
rük muafiyeti getiriyoruz. Hükümetler çeşitli kaynaklarla halkın mesele
lerini öğııenirler. Bunun bir yolu da gittiğimiz yerdeki ilgilileri dinlemek
tir. Hükümete düşen görev, bu bilgileri aldıktan sonra doğrusuna karar 
vermegtir. Ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Dünkü konuşmamda «Malatya'ya biraz iltimas yapabiliriz» dedim. 
Bunu söylerken Malatya'nın geçtiğimiz yıllardan payına az hizmet düş
tüğünü biliyordum. İmkanlara göre az almıştır. Malatyalı olmam bakı
mından da birçok konulan biliyorum. Bunun için «Malatya'ya biraz ilti
mas yaparız» dedim. 

Türkiye'nin bir çok konusu var. Biz meselelıerin birdenbire halledi
leceğini söylemiyoruz. Ama kaynaklar iyi kullanılırsa büyük mesafeler 
alınır burada bir defa daha tekrarlıyorum ki memleketimizi ancak birlik 
ve beraberlik içinde ileriye götürebiliriz; 
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DOGU GEZİSİNDE HÜRRİYET GAZETESİNE 
VERİLEN DEMEÇ 

24 Temmuz 1984 

Soru : - Meis Adası'nda havaalanı yapılması ve genel olarak ada
ların silahlandırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Meis Adası, ufacık bir ada, burnumuzun dibinde. Orada 
böyle büyük bir havaalanı yapılamaz gibi. Hiç bilmiyorum. 

Genel olarak adaların silahlandırılması ise Yunanistan ile bizim 
aramızda epeydir süren münakaşa konularından biridir. Çıban başı gibi. 
Gerekli girişimler yapılıyor her zaman. Onlar tabii hep şu endişeye ka
pılmışlar: «Türkiye'nin adalarda gözü var. Şu adalan müdafaa edelim» 
diye ... Öyle bir şey yok. Endişeye kapılmamaları lazım. Biz kendi top
raklarımızda gayet mesuduz. Onlar da kendileri neredeyse orada mesut 
olsunlar. Adalarda gözümüz var sanıyorlar; yok. 

. Soru : - Kıbrıs için bir değerlendirme yapacak mısınız? 

Cevap: ·- Kıbrıs, kısa vadeli bir iş d~ğl, En büyük kavga 1964-74 
yılları arasında 10 yıl sürmüş. Hem Rumlarla Türkler arasında, hem 
Rumların kendi arasında, 74'te de Barış Harekatıyla bu kavga bıçak 
gibi kesilmiş. Dünyanın gözden kaçırdığı nokta, Ada'ya barış gelmesidir. 
Rum tarafı da tarihinin görmediği gelişmeyi yapmış. Kişi başına milli 
gelirleri 4 bin doların üstünde çıkmış. Türklerin de durumu iyileşti, 
ama Rumlarla mukayese edilemez. Rumlar memnun olmalılar. Kuru gü
rö ltü yapıyorlar; siyasi gürültüdür, o kadar.» 
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GÜNEYDOGU ANADOLU GEZİSİ SIRASINDA DİYARBAKIR'DAN 

MARDİN'E GİDERKEN, OTOBÜSTE BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

25 Temmuz 1984 

Soru: - Banka faizlerinin arttırılması şu anda sözkonusu mudur? 

Cevap: - Bankalar şu andaki faizden yüksek faiz veremezler. Ve
l"irlerse içeriye girerler. Bir yanlışlık yapmasın kimse. 

Soru: - Arpa ihracatında durum nedir? 

Cevap: - Arpa ihracatına bir miktar imkan verildi. 50 bin ton 
kadar. Aldığımız bilgiye göre, gönderilenler yemlik arpaydı. Fakat sade
ce biralık arpa serbesttir. O da bir fonla. Yemlik arpa ihracatı da bir fon 
ile, Tarım Bakanlığının müsaadesi ile yapılabilir. Bundan sonra arpa ih
racatı müsaade ile olacak. Çünkü, yemlik arpayı biralık arpa diye geçi
riyorlar. 

Soru : - Kalkınmada öncelikli yör~lere özel sektörün gelmemesj 
halinde ne yapılacak? 

Cevap: - O zaman devlet gidip yatırım yapac~ktır. Buralara ser
mayeyi dışarıdan getirtmek devletin katkısını sağlamak lazım. Biz bu
nun tedbirini aldık. · 

Soru: - Sizce bu bölgenin en önemli problemi nedir? 

Cevap : - Sokakdaki çocukları gördünüz. O çocukların sokakta 
kalmamaları, geleceğe güvenle bakmaları gerekir. Hepsi cıvıl cıvıl. Son
ra bir ailede çocuk sayısı çok fazla. Hanımları görüyorsunuz. Biri yanın, 
da biri kucağında, biri karnında. En önemli mesele de burada. Bu sade
ce bir nüfus planlaması meselesi değildir. Bir Egitim meselesi, bura
larda ~ir iş yapma meselesi, sosyal gelişme meselesidir. Bu konuda bir 
çare bulmak lazım. Ben, Diyarbakır' da gerçek nüfusun gösterile bilen
lerden fazla olduğu endişesine kapıldım. Bu, sadece bu yörelerin değil, 
Türkiye'nin problemidir. Çünkü, bunlar sonunda batıya gideceklerdir. 

Soru: - Sayın Başbakan demiryollarına niye önem verilmiyor? 

Cevap: - Önem verilmiyor değil veriliyor. Başbakan Yardımcısı 
iken, hatırlıyorum. Bir master planı yapılmıştı. Memleketteki ana demir-
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yoluna baktığımız zaman düşünülen şekil şu: Avrupa' dan gelip ekspres 
yola paralel olarak Adana istikametine giden bir yol. Şimdi, Ankara - İs
tanbul arasında yapılanın devamı mahiyetinde olacak ve sürat ulaşım
da sağlanacak. Ondan sonra, güneyde bunun paraleli yapılacak. Onun da 
Suriye ve Irak ile bağlantıları bulunacak. Ana hat budur. 

Ayrıca, bizi eski madenlere bağlayan transit bir yol var ki, o da 
Sivas'a kadar gidecek. Böyle bir demiryolu sistemi Türkiyenin önemli 
yükünü taşır diye düşünüldü ve 2 - 3 sene önce bir master plan hazırlan
dı. Tabii bu hemen yapılacak bir şey değil. 15-20 senelik bir dönem için
de gerçekleştirilecektir. 

Türkiye' de arazinin durumu demiryolunun çok pahalıya mal olma
masına sebep oluyor. Çok engebelli bir arazimiz var. Uzak yerlere demir
yohmun gitmesi için, bir çok tüneller yapılması gerekiyor. Eğitim açı
sından arazimiz karayoluna dahi elverişli. Demiryolu daha ziyade ağır 
yük taşımak için ucuz oluyor. Ama bu önemli değil. Dünyada da bu böy
ledir. Sadece ve sadece büyük şehirler civarında yeraltı tünelleri düşü
nülebilir. Bu da büyük şehirler için sözkonusudur ve Ankara, lstanbul, 
İzmir' de banliyö mahiyetinde olabilir. 

Nakliye sistemi içinde, petrol tasarrufu çok önemli değildir. Bu 
konu petrol tasarrufu ile ölçülemez. Ancak şunu belirteyimki, demiryo
lu nakliyesinin_ istasyondan istasyona olması da dezavantajdır. 
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DİYARBAKIR'DAN UÇAKLA ANKARA'YA DÖNERKEN 

BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

25 Temmuz 1984 

Soru: - Halkçı Parti, seçmen yaşının 18'e indirilmesini teklif eder· 
se tepkiniz ne olur? 

Cevap: - Destekleriz. Bu bir Anayasa meselesidir. Bunu biz tek 
başımıza yapamayız. Lehimize işleyip işlenmemesi mühim değildir. Bu
nu ileriye dönük bir yatırım olara da düşünüyoruz. Bizde yatırım he
vesi yok. O kadar yaşayacağımı zannetmiyorum. 

Soru: - TRT hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Radyo ve Televizyon yayınları bakımından oldukça ge
riyiz. Birçok yerde TRT yayınlan dinlenemiyor. Teknolojiyi değiştirmek 
lazım. Özellikle çocuklarla ilgili programları bu mıntıkada yoğunlaştır
mak lazım. Ama tekniği nasıl olur bilem:.iyorum. Yayın saatlerini uzata
rak, televizyonu her yerde izlenebilir hale getirmek lazım. Bölgesel kanal 
farklılıkları da yapılabilir. Televizyon meselesi, hele renkli olduktan son
ra daha da önemlidir. Pek çok komşumuz bizden. mal alıyor. Birçok 
bakımdan onlardan geriyiz. Acaba bunda rekabet yokta onun içinmi geri
yiz diye düşünüyor~m. Ama Anayasanın bazı hükümleri var. Yapılabilir 
mi, yapılamaz mı? Fakat Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunu mu
hakkak suretle, çok daha hizmet verir hale getirmek lazım. Biz buna 
her zaman yardımcı oluruz. 

Soru: - Özel Sektöre Televizyon yapma hakkı verilecekrrii? 

Cevap: - Bu· konuyu şu anda erken buluyorum. Kimin eline tele
vizyon verirseniz, ona çok büyük güç verirsiniz. O bir anlayış meselesi. 
Yayın ~hlakı gibi bir takım şeyler var. O seviyeye geldi mi?. Orada yan
lışlık yapmayalım. Ama Türkiye o seviyeye geldikten sonra korkamadn 
özel yayına geçebiliriz. 

Soru: - TRT' de siyasi atamalar yapıldığı yolunda bir takım söy
lentiler var. Ne dersiniz? 

Cevap: - O bizi alakadar etmez. Böyle bir şey olamaz. Biz kurum
daki atamalara karışmayız. 
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Soru: - Geziyle ilgili izlenimlerinizi anlatırmısınız? 

Cevap : - Bu seyahatimiz aldığımız tedbirlerin uygun olduğunu 
gösteriyor. Bu bölgede, özellikle güneydoğu'da işsizlik, çok genç bir nü
fusun bulunması ve çocuk . sayısının çok fazla olması nazarı dikk~ti çeki
yor. Bu bölgede bildiğiniz gibi sulama meselesi önemli, Tarım verimi 
arttınacak . ve.rimi.- artıracak tedbirleri almak lazım. Bunun başında da 
sulama .geliyor. Barajlar sulama tesisleri. İşsizliği önleyecek tesislerin 
kurulması da başta geliyor. Bunu kademe kademe, muhtelif şekillerde 
başarmak kabil. Yani birden bire olmaz. 

Üçüncüsünü de, bazı sosyal amaçlı meseleler teşkil etmektedir. Bu 
da, köylertn ;Elektrik, Yol, İçme suyu meseleleri, bir de koruyuc-Q hekim
liğin iyi görülmesi lazım. Sağlık ocakları ve doktor meselesine de ağır
lık yerilmesi lazım. Gördüğüm bir önemli konu da, eğitimde gençlere 
beceri verme meselesi. Bunların yolları var. Pratik bilgiler verecek kurs
lar. Meslek okulları onun yanında sanayi sitelerine de önem vereceğiz. 
Bütün bunların yapılması bilginin görgünün yanında finans meselesine 
dayanıyor. 

Gördüğümüz önemli meselelerden biri de çocukların durumudur, 
Gençlerin buralarda spor meselesine önem verilecektir. Gençlerin boş 
zamanlarını kahve köşelerinde geçirmemeleri, sokaklarda kalmamaları 
için spor imkanı getirilmesi lazım. Bu söylediklerim birden bire olmaz. 
Ama iyi bir finans gücü temin edebilirdik, ki 'o da bizim marifetimiz, 
bunları yapacağız. 
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TBMM'DE SEÇİMLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN ~ONUŞMA 

26 Temmuz 19B4 · 

Sayın Üyeler; Yerel seçimlerde parlamento dışı par~aınento içi par
tilerden fazla oy alması halinde Türkiye'nin yeni bir badireyle karşı kar
şıya kalabilecektir. 

Hükürıietin 6 aylık icraatında çok önemli a:dımlar atıldı, bu hizmet
lerin bir malın fiyatının artması veya azalması şeklinde mütalaa ed-ı1me
mesi gerekir. 

Genel görüşme istemi aceleye getirilmiş ve günün geçici şartlc;ırınJan 
istifadeyi amaçlayan bir taleptir. Önergenin reddi gerekirr Muhalefet par-
tileri, ortamın şartlarından azami istifadeyi hedef almışlardır. · 

Enflasyonla mücadelenin kısa vadeli bir çalışma olmadığını, Ti.ır
kiye'nin tecrübelerinin orta hata uzun vadede sonuç alınabileceğiru gös
erdi. Ekonomik konuların üzerinden ciddi bir zaman geçiken sonra açık 
seçik arışılmatlarının yararlı olduğunu kaydederek, hükümetin uygula-
malarının ~eünz 6 aylık olmuştur. · .. 

Önümüzde seçimler vardı. Bu seçimler mahalli seçimlerdi. ama: 
fürkiye'nin önemli. seçimleriydi. Neden önemli seçimlerdi. Bir maıhalH 
seçim bu kadar önemli olamaz, ama hepiniz de çok iyi biliyorsunuz, o se
çimde 6 Kasım'a iştirak etmemiş partiler de vardı. ·Biz ve sizler, demok
rasinin icapları olarak bu dışardaki partileri de bu seçimlere sokmak is t."!
dik. Hatta o yüzden Kanunu değiştirdik. · Bunun hesapları yapılmıştı. 
Zamları seçimden önce yapsa idik ufak bir ihtimal de olsa -çok ufak diyo
rum - Ana vatan Partisi iktidarının veya bu Meclisin bütünüyle dışardaki
lerden daha az rey alma ihtimali, herha1de ne sizi, ne bizi bu sandelyeler
de oturtamazdı. Sadece o değil, mesele bu sandalyelerde oturmak değil
dir. Mesele memleketi bir yeni badireye atmamaktır. Aslı budur. Yoksa, 
sizin kaybettiğiniz gibi biz de kaybedebiliriz. Hiç önemli değil. Mühim 
olan konu memleketi bir daha badireye atmamaktır. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İ FLORYA KÖŞKÜNDE 

ZİYARETTEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA VE BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

27 Temmuz 1984 

Türkiye'nin ekonomik durumu bizim tahınin ettiğimiz, programla
dığımız, götürmek istediğimiz istikamette gitmektedir. Bugün, AET'ye 
tam üyelik konusunda sürpriz yapabilecek bir durumdayız. Milli geliri
miz hedefi aşarak, yüzde 5.7'ye ulaştı. İhracat oranının da 7 milyar dolan 
geçeceği anlaşılmaktadır. Döviz ser.bestliği bitirildiği halde, döviz sıkıntısı 
yoktqr. Demek ki ekonomik durum iyiye gidiyor. 

Soru : ~ Bugün Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler ne durum
dadır? 

. Ceyap: - Biz Milletlerarası düşmanlık olmamasını isteyen bir ik
tidanz . . Hükümetler arasında bazı problemler olabilir, ama milletlerarası 
düşmanlık olmamalıdır. Fransa'yla iyi ilişkiler kurmamızda hem bizim 
hem de Fransa'nın menfaati vardır. 

Soru: - HP. Seçmen yaşının 18'e indirilmesini istiyor. Bu konu
da ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Düşünce onların, Teklif versinler, görüşürüz. 

·.ı' 
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI ANDREAS PAPANDREU'NUN 
YAPTIGI BASIN TOPLANTISI NEDENİYLE BASIN 

MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

28 Temmuz 1984 

Soru: - Yunanistan Başbakan Papandreu'nun basın Toplantısı 

Hakkında ne diyorsunuz. 

Cevap: - İlk intibam şudur: muhtelif zamanlarda ifade etmeye 
çalıştım gibi. Türkiye ile Yunanistan milleti arasında bfr yakınlaşma ol
ması iki milletin de menfaatinedir. Dostluklardan fayda gelir, zarar gel
mez. Birçok konularda işbirliği imkanı vardır. Dostluklardan fayda gelir, 
zarar gelmez. Aramızda birçok meseleler de vardır. Bu meseleler, uzun 
senelerin biriktirdiği meselelerdir ve şimdiye kadar da çözümünde çok 
zorluklar görülmüştür. Hatta bunları çözümlemek için oturduğumuz za
man, bulduğumuz şey çö~üm değil, kavga olmuştur. Genel bir. tahlilim 
vardı. Bu meselenin kolay olmadığı, özellikle Papandreu'nun bu kon~da 
bazı ön yargıları bulunduğunu, bu ön yar,gıların düzelmesinin zaman ala
cağını da ifade ettim. Şimdi bu beyanatta, ufak bir yumuşama ·İşığı görü
yoruz. Bu aslında tahminlerimizi doğruluyor. Ümit ederim ki, za,,~an için
de daha ciddi bir yumuşamaya dönüşür. aıçıkça ifade ~iyo~ .. k.i bizim 
Yunanistan'ın bir karış toprağında g~zümüz yok. 

' . 

Soru: - Yunan adalarına Elektrik ve Su yardımı yapılması konu
sunu aydınlatırınısınız? 

Cevap: - Adalara elektrik tesisi kurmak için termik, dizel santral
ler inşa ediyorlar. Bunlar fevkalade pahalı tesislerdir. Halbuki Türkiye'de 
hidroelektrik, termik santraller var. Türkiye' de elektrik dünyaya göre 
daha ucuz. Bu şartlar altında adaların, kısa mesafede, üç dört. günde bes
lenmesi mesele değildir. Bir çok ada da su pr()blemi vardır. Bizde aynı şe· 
kilde, k~ndi adalarımıza su taşıyoruz. Bunlar da yine Türkiye'de yapıla· 
cak küçük ya da orta büyüklükteki barajlardan beslenebilir. Yeni dostluk
lar olursa niye bunlar olmasın? Ayrıca Türkiye Alışveriş yapma bakımın
dan da ucuzdur. Yine yaş meyve, sebze, et gibi maddeler de daha ucuz ola
bilir. Ben oradaki halkın, daha ucuz bir yaşantı sürdürmesini teklif ettim 
ve bunun turistik gelirlerinin artması b.akımından faydalı olacağını dü
şündüm, düşündüğümü söyledim. Dostluk elimizi uzatmaya devam edi
yoruz. Tekrar ifade ediyorum. Dostluk elimizi uzatmaya devam edeceğiz 
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Ümit ederim ki, önümüzdeki aylar içersinde bir, yakınlaşma olması ihti
mali, kuvvetlenecektir. Biz, Yunanlılarla aramızdaki meseleleri çözmek 
mecburiyetindeyiz. Ama çözüm hemen günün birinde olmaz. Yani, eğer, 
Papandreu önümüzdeki Kıbrıs meselesinde şöyle yapınız, böyle yapınız 
derse, 30 senedir göriilme.yen bir Kıbrıs meselesini üç ayın içersinde çöz
mek mümkün olmaz.,, Pratik ye gerçekçi olmak lazımdır. Ege konusundc. 
da problemlerimiz var. Amq diyorum ki, geliniz, başka konularda dostluk
lar ahbaplıklar yapahm, işlerimizi geliştirelim. Diğer konuların çözümü 
için zeminleri da:ha iyi hazırlayalım. O da, kabul edelim ki bir zaman me
selesidir. Meselelerde anlaşmıyoruz diye, kavga etmenin alemi yoktur. 
Bugün anlaşamayız, bir sene sonra anlaşırız. Şöyle anlaşamayız, başka 
türlü anl1aşırız. Bunlann çok misalleri var. Atatürk ile Venizelos en büyük 
kavgalardan sonrq. ciddi .. dostluklar kurmuşlardır. Bunların tarihte de 
örnekleri vardır. B1:1 bakımdan söylüyorum. 

Soru : - İki taraftan birisinin taviz vermesi söz konusu mu? 

Cevap: - Tavi_zler '.~:~r~ .: karşılık ve şartlara göre değ~şir. İcabında 

Soru: - Vize konusunda pratik bir adım bekliyor musunuz? 

Cevap: - Hayır, herhangi bir adım beklemiyorum. Papandre'u 
«Vizeyi biz vermedik çünkü rejimden kaçanlar gelecekti» diyor. Bir kere 
bu sÖz doğru değil, çünkü dışarıya gitmek için vize şart olması gibi bir 
engel ıde değildir. Dışarıya gidenler kaçmak suretiyle giderler. Vizeden 
evvel pasaport lazım. Onun için sözleri doğru değil. Merak etmesinler, 
bizden öyle fazla kimse gitmez. Yani kaçak olarak gitmez. 
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DEPREM FELAKETİ SONRASI ERZURUM'UN HORASAN VE 

ELEŞKİRT İLÇELERİ İLE AGRI İLİNDE HALKA HİTABEN 

YAPILAN AÇIK._LAMA 

28 Temmuz 1984 

Hükümetin, devletin eli doğuda olacak. 27 Vilayet'e daha 30 milyar 
liralık ek yatırım yapacağız. İktidarımız, bugün alternatifi olmayan bir 
iktidardır. Türkiye'nin dış ülkelerdeki itibarı · arttırılmıştır. Herkes, gö
zünü Türkiye'ye çevirmiştir. İran, Irak b.ize bakıyor. Birkaç gün sonra 
Türkiye'ye Irak Başbakanı, daha sonra Birleşik Arap Emri, Eylülün ilk 
haftasında da Suudi Arabistan Veliahdı geleceklerdir. 
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AGRI'DA YURTTAŞLARA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

29 Temmuz 1984 

Bu bölgeye daha fazla yatırım gelecektir. Yatının gelmezse, devlet 
gelecektir. Memleketin dertlerini biz iyi biliyoruz. ifüzden daha iyisini 
bulamazsınız. Alternatifimiz yoktur. 67 ilin 54'ünü aldık. Ağrı ile birlik
te 55 incisini de alacağ.ız. : 'Anavatan partisini kurduğumuz zaman 
Türkiye' de yepyeni bfr siyasi durum, düzen meydana getirmeyi hedef 
aldık. Türkiye son 7 yılın en büyük kalkınma hızının gerçekleştirecek
tir. İhracat önümüzdeki'yıl daha da iyi olacaktır. Şimdi Özal geldi paha
lılık da geldi diyecekler, , Eğer pahalılık geldi ise, para da geldi. İhracat 
7 milyon dolara yükselecek. Doğu ve güneydoğunun -kalkınmasına, gel
miş hükümetler buraralar bir çok şeyler yapmıŞlar ile. 27 kalkınmada 
gelrniş geçmiş hükümetlet buralara bir çok şeyler yapmışlar ama aradaki 
farklar azalmamış, artmİştır. Son çıkarılan kararname ile 27 kalkınmada 
öncelikli iller arasındaki II · inci derece 1öncelikli iller arasında Ağrı da 
bulunuyor. Kararname ile Ağrı'da asgari geçim indirimi 3 katına ilçele
rinde 4 katına: çıkarıldı. Burada fabrika kurac.aklara da, devlet ucuz kredi 
verilecek. Ek proğram uyarınca 27 ilde 30 milyar liralık ilave yatırım 
yapılacaktır. Proğramda yer alan Patnos baraji bu yıl ihale edilecek, 
birçok köye elektrik ve içme suyu götürülecek ve köy yolları yapılacak
tır. Ağrı Şeker Fabrikasını Ekim'de hizmete açacağım. Doğu niçin geliş
miyor? Kafamız bunlarla meşgul. Bu işleri biz yaparız. Kars'ta da şeker 
faıb:cikası kuracağız. Çiftçinin cebine daha fazla para girecek, Besiciliği 
teşvik edeceğiz. 50 Milyon nüfusumuz ve aslan gibi tuttuğunu koparan 
insanlarımız var. Kendimizi methetmeyelim ama, iş bilir iş bitirici ikti
darımız da var. 
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KARS'TA, HALKA HİTABEN YAPILAN· KONUŞMA 

30 Temmuz 1984 

Aziz Vatandaşlarım; · • ~. , o! .. : ' 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölges.inin kalkınması için elbirliği güç
birliği yapacağız. Birikmiş parası olan yurttaşlar Devletin yapacağı yatı
rımlara yardımcı olmalıdır. Devlet bugün doğu'yadini uzatmıştır. Doğu
daki yatırımları teşvik ve burada görev yapanlara ek gelir sıağlayan karar
nameler bu bakımdan çok önemlidir. Kars gibi kalkınmada öncelikli il
lerimize önem vereceğimizi ifade etmiştim. Doğu ve Güney Doğu için 
önemli tedbirler aldık ve uygulamaya koyduk. Kars, kalkınmada öncelik
li 27 ilin içinde bulunuyor. Burada yatırım yapacaklara yüzde 100 indirim 
uygulanacak. Hudut illerimiz olan Artvin, Kars, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari 
gibi vilayetlerimize önem veriyoruz. Çünkü bu illerimiz Türkiye'nin kom
şularına bakan giriş kapılarıdır. Ne zaman-bu iller güzel olursa memleket 
de o zaman güzel olur. Bu memleketin gençlerine daha iyi bir gelecekte
min edeceğiz. Sözler de gücünüzü kullanarak, dyvlete· yardımcı olun. Her 
geçen gün bu memleketin itibarı yukarıya doğru gitmektedir. 
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5. İCRAATIN İÇİNDEN :PROGRAM METNİ 

31Temmuz1984 

Yeni bir «İcraatın İçinden» programında size İstanbul'dan sesleni
yorum. Sizlere, her. zamanki sevgilerimi, saygılarımı sunmaktan mutlu
luk duyuyorum. Ve bir başka mutluluğumu, bu akşam, bu ·programda 
sizlerle paylaşmak istiyorum·. 

Görüyorum ki; gün· geçtikçe, ekonomik düşünen, ekonomi konuşan, 
ekonomi tartışan bir toplum olma yolundayız. Görüyorum ki, millet ola
rak, .aile bütçesinin milli ekonomiyle sımsıkı bağlı olduğunun bilincine 
varmak tayız. 

Sınır köylerimizden, sahil şeridimize, Orta Anadolu' dan, Doğu'nun 
yaylarına kadar, milletçe· döviz kurunu, kredi maliyetleri ve benzeri eko
nomik göstergeleri günü gününe izler bir millet olma yolundayız. 

Ekonomimiz kabuk değiştiriyor. İşte bütün bunlardan büyük mutlu
luk duyuyorum. Üretimde,hizmette, ticarette dünya ekonomisi ile birleş
me, bağdaşma, bütünleşme seferberliğine, memleketimin bütün güçlerinin 
katıldığını göİ-üyorum. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şunu çok iyi biliniz ki, milli kalkınma yolunda en büyük dayanağı
mız ne 'iktidarlardır, ne hükümetler, ne de gelip geçici, anlık zenginlikler ... 
Milli refah yolunda esas dayanağım.ız, sizlerin edindiği bu yeni iktisadi 
bilinçtir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Biliyoruz ki, gündelik yaşantınızda, çarşı -pazarda, aile bütçesinin 
denk getirmede sorunlarınız var. Batı Avrupa ailesi içinde enflasyon ora
nı yüksek ülkelerden biriyiz. Yani, hayat pahalılığı artış hızı yüksek ülke
lerden biriyiz. Hayat pahalılığı ile nasıl mücadele ettiğimizi hep birlikte 
izliyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu arada, artık millet olarak, soğanın gün
lük fiyatından, ekonominin genel gidişatı hakkında sonuç çıkarmamayı 
öğrenmekteyiz. Yasakçılığn fayd,asızlığını, rekabeti teşvik etmenin yarar-
· lannı görmekteyiz ... Çünkü ... Önemli olan, nimetleri ve külfetleriyle bir
likte, ekonomiye kendi tabii dengelerine bırakmaktır. 
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Şu anda size .enflasyonun azalan hızı hakkında istatistik bilgiler ver
menin erken olduğunu düşünüyorum. Ama, tahmin ettiğimiz gibi, enflas
yon hızı yavaşlamaya başlamıştır. Ayrıca, hayat pahalığıyla savaştığımız 
şu günlerde, ülke ekonomisi, pek çok alanda ileriye, iyiye gitmektedir. 

Size bir gerçeği söyleyeyim. Türkiye, yakıri~aya adanmıştır. Son 35 
yıl boyunca, ~er yıl, gayrı safi milli hasılamız anlamlı bir biçimde artmış
tır. Tek istisnası, 1979 ve 80 yıllarıdır. Bu 35 yıl içerisinde, Türkiye'ye 
iktidarlar gelmiş, iktidarlar gitmiştir. 

Türkiye bu değişken siyasi yapı içinde· dahi, ~alkınmasını bilmiştir. 
Doğru ekonomik politikalar seçilirse, kalkıiıma hızımiz birkaç yıl içeri~iri
de kendiliğinden yükselecektir. Bunu böylece bilesiniz. Her zaman söyle
dim ... Bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye'nin iktisadi gelişmesi hakkın
da karamsar olmaya hiç hakkımız yoktur. 

' ' ' 

Allahın lütfu olan binbir doğal zenginliğe, 50 milyonluk bir insan 
gücüne ve beceriye sahip bir ülkede, bu memlekette iyimser olmak için 
.bir değil, qin sebep vardır. Doğru iktisadi politikaları cesaretle, metanetle 
izlediğimiz sürece, Türkiye mutlak Batılı ülkelerin refah seviyesine ulaşa
caktır. 

Sevgili vatandaşlarım. 

Şimdi ... Sürekli kalkınan bir ülkeyiz diyorum, diyorum ama, kal
kınmamızdaki çarpıklık hangimizin gözünden kaçıyo:n? Kalkınmamızdaki 
çarpıklığın en belirgin göstergesi, hızlı kentleşmedir. · · 

Köyden şehire göç patlamasıdır. 

Büyük şehirlerimizin, her alanda ve süratle çarpık bir yapı · alması
dır. Bu konuyu rakamlarla· biraz deşmek, içinde yaşadığımız gerçeği ra
kamlarıyla önünüze sermek istiyorum. Üç büyük kentimizi ele ·alacağım. 
İstanbul, Ankara, İzmir ... 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu üç büyük kentimizde, 11 milyon insanımız yaşamaktadır. Bir baş
·ka ifadeyle, 50 milyonluk nüfusumuzun,% 22'si, dar bir alana toplanmış
tır. Tarım kesimi dışında, Türkiye'nin Çalışan .faal nüfusunun % 36'sı ge
ne bu -kentlerde bulunmaktadır.' İmalat ·sanayimizin yaklaşık % 58'i bu 
yörelerde yoğunlaşmıştır. · ·· · ··· 

Bu üç ilimizin gelir vergisi olarak ödedikleri para, tüm Türkiye'nin 
ödediği gelir vergisinin yarısını oluşturmaktadfr. ·'Kurumlar vergisinin ise, 
% 84'ü gene bu üç ilimizden gelmektedir.. -Şimdi diyeceksiniz ki, bu üç 
ilimiz, milli ekonomiye, <levlet gelidenrte, 1Türkiye'ye ne kadar büyük bfr 
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katkıda bulunuyor. Doğru ... Ama vatandaşlarım, her bedelin bir ödülü 
vardır. Demek oluyor ki, bu üç ilimiz de ülkenin zenginliklerinden en bü
yük payı almaktadır. Benim insanım, yöresinde iş bulamadığı için, yolunu 
bulmuşsa, Almanya'ya göçmüş ... Bulamamışsa İstanbul, Ankara, İzmir' e 
gitmiş ... Bu olguyu eleştirmenin artık bugün hiçbir anlamı yoktur. 

Plansız dönemde de, planlı dönemde de bizim ülkemizin, bizim in
sanımızın inanılmaz hayatiyeti, bütün tahminleri aşmış, şehirlere doğru 
akan sel, önünde ne kadar hesap kitap varsa, hepsini silip süpürmüştür. 
Peki, şimdine yapacağı~? İktidar olarak, devlet olarak olan olmuştur di
yerek, bütün bu hadisata kayıtsız mı kalacağız? Elbette ki, kayıtsız kala
mazdık. Kalmadık. İcraata geçtik. İki yönde ... 

İcraatımız birinci yönü şu olmuştur : 

· Devlet olarak, alt yapı yatırımlarını Doğu, Güneydoğu ve diğer geri 
kalmış bölgelerimizde hızlandırmak. .. Ayrıca, Türk özel sektöriihün, dev
letin yapıcı ve iş sahası açıc yatrımlarının geri kalmış bölgelerimizde de 
yapılmasını sağlamak ... Bu yatırımları her yönden teşvik etmek ... Bu 
bö~gelerimizde faaliyet gösterecek şirket ve insanlarımızı, vergi muafiyet
leriyle ve diğer teşvik tedbirleriyle ödüllendirmek. .. Böylece, batı ile 
Doğu bölgelerimiz arasındaki gelişme farkını, nıspi de olsa, ortadan kal
dırma yoluna gitmek ... · İşte bu amaçla, kalkınmada öncelikli yöreler hak
kında kanun çıkarılmıştır. Doğu ve Güneydoğlı bölgelerimizin kalkınması 
için, geri kalmış diğer yörelerimizin kalkınması için, akılcı bir yol açıl
mıştır. Bu yörelere gittik, gezdik, gördük. Bu yörelerle ilgili kanunun ma
hiyetini, yeni çalışmalarımız ve düşündüklerimizi bir sonraki icraatın 
içindel?- programında açıklayacağım. 

Bu akşam ise, size, bu doğrultudaki ikinci icraatımızı izah edeceğim. 
Nedir bu ikinci yöndeki icraatımız? Hemen belirteyim .. ·. İstanbul, Anka
ra, İzmir gibi Türkiye'nin üç büyük kentinde yaş~yan insanlarımızın gün
delik hayatlarını biraz da~a yaşanabilir kılmak. .. İşi, temelinden aldık. 
Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, Türkiye' de de göç patlaması, hızlı 
kentleşme olunca, birden gecekondu semtleri ürer. Devlet gücüyle bunun 
önüne geçemezsiniz. Daha doğrusu, devlet olarak, bunun önüne geçmeye 
kıyamazsınız. 

NİZAM-I ALEM için, ibret için 3 -5 gecekonduyu yıkarsınız ama, 1 
m.ilyon gecekonduyu yıkabilir misiniz? Yıkamazsıniz. Disiplini de elden 
bırakamazsın1z. Biz, meseleye buradan baktık. Ve ilk olarak, gecekoridü
da, kaçak yapıda · ruhsatsız yaşayan insanlarımıza tapu dağıtmaya başla
dık. Bu işler, hızla sürüp gidiyor. Daha sonra, nimetlerini şimdiden görme
ye başladığımız gibi, Toplu Konut '.Kanumf na ' işlerlik kazandıtdık. Eh 
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büyük sorun finansman, kaynak yani para işini hal yoluna soktuk. Hızlı 
kentleşme demek, ev sorununun devleşmesi demektir. Yumağın ucunu 
çözmeye başladık. Ve şimdi, üç büyük kentimizde yani İstanbul, Ankara, 
İzmir' de yaşayan vatandaşlarım için bir ileri adı:uı daha attık. Bu üç bü
yük kentimize özgü, yeni bir belediye yönetimi kanunu çıkarttık. Büyük 
Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ... Türk Belediyeciliğine 
ilk kez büyük şehir kavramı, bu kanunla girmjş bulunmaktadır. 

Sevgili vatandaşlarım. 

Elimizde 1930'da tanzim edilmiş bir Belediye Kanunu var. Akılcı 
bir kanun ... Bir noktaya kadar belediyelerimizin halka hizmet vermesine 
ışık tutacak bir kanun . . . Ama, üç büyük kentimiz öylesine hızlı büyümüş 
ki, bu kanun artık bu kentlerin hizmet ihtiyaçlqnna yetmiyor. Ve bu ye
tersizliğin acısını, bu üç büyük kentimizin insanları yıllardır .. yaşıyor. Biz 
ne kadar el sürülmemiş mesele varsa, üstüne üstüne gitmeyi şiar edinmiş 
bir iktidarız. Bu meselenin ·de üstüne gittik. Çünkü, bu üç büyük kentte 
yaşan insanlarımızın sorunu, . mahalli değil, milli bir meseledir. Hangi 
köyden, hangi semtten, hangi mahalleden bu kentlerden birine göçmemiş 
bir akrabamız', bir yakınımız, bir sevdiğimi, . bir dostumuz var? İstanbul, 
Ankara, İ.imir ... Semt semt, mahalle mahalle tüm bir Türkiye'nin temsil 
edildiği şehirler halindedir. Her biri bugü.nlerden yaygın deyimle, birer 
anakent olmuşlardır. Bunlara ayn bir yönetim getirmek gerekirdi. İşte, 
biz ·bunu getirdik. Size hemn açık kalplilikle Şunu ifade edeyim ... Teker
leği yeniden icat etmeye uğraşmadık. Önümüzde örnekler var. Londra, 
Paris, Toronto gibi devasa kentler ... Onların özel belediye kanunlarım 
örnek aldık. Belediyelerin işlevi, hemşerisine · hiz~et etmek, hizmeti hem 
şerisinin ayagına götürmektir. 6 milyonluk bir Şehirde, tek bir belediye ile 
bu hizmeti .mtsıl sağlarsınız? Belediyelrin işlevi, hemşerisinin medeni so
runlarına çözüm yaratmaktır. 3 milyonluk bir şehirde, tek bir başkan, tek 
bir örgüt ile sorunların altından nasıl kalkqrsımz? 50 bin nüfuslu bir kent 
ile '6 milyon nüfuslu bir kentin belediye yönetiminde aynı yetkilere sahip
siniz, belediyenizi nasıl kaynak yani pa~~"sağlarsımz? İşte, getirdiğimiz 
bu yeni kanun, bu sorulara çözüm bul~ak içindir. Büyük şehir 'belediye
lerinin sorununu çözmek, kendilerine yeni bir 'yol açmak içindir. «Sorum
luluğum'uz çok, yetkimiz yok» yakınmalarına artık bir son vermek, yetkiyi 
de sorumluluğu da büyük şehir belediye örgütlerinin kendilerine tevdi 
etmek içindir, aziz vatandaşlarım ... Biz büyük şehir belediyeleri yasası
nın önemi iki temel alandadır · Birincisi, organizasyondadır. Büyük be
lediye yönetiminde kalmak kaydıyla, İstanbul 15 Ankara 5 İzmir 3 bele
diyeye bölümüş bulunmaktadır. Hizmeti mümkün olduğu kadar. vatan
şın ayağına görürmek amaçlanmıştır. yetkisiz sorumluluk olmaz Büyük 
başkanlar yeterli ·yetkiyle donatılmııtr. İlçe belediye . başkanları büyük 
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şehir belediye başkanı isterse, onun tüm yetkilerini kendisinde toplana
cak kanuni alt yapıya sahip kılınmışıtr. İkinci yenilik ise, bu belediyelere 
kaynak yaratma, yani para bulmada daha geniş serbest tanınmıştır. 

Yörenin vergi gelirlerinden almaları gereken pay, Bakanlar Kurulu ka
rarına göre, % 3, ile % 6 düzeyine çıkarılmştır. Büyük belediyelere te
şebbüs hakkı verilmiştir. Yatırım yapabilirler. Tahvil hisse seı.ıedi gibi 
menkul değerler ihraç edebilirler. Tahvil, hisse senedi gibi menkul değer
ier satın alıp, bunlardan istifade edebilirler .. Yeni semt halleri semt mez
bahalar 'kurulabilirler. Özetle, bu Kanun büyük belediyelere daha esasl~ 
bir hareket kabiliyeti sağlanmaktadır. Doğal olarak, büyük şehir bele
diyelerine sağlanan bu yeni özgürlük, İçişleri Bakanlı'nın gözetimi ve 
den.~timi altındadır. Şunu. da ekleyelim ki, şehirlerimiz büyüdükçe, İç
işleri Bakanlığı'mız;ın saptayacağı esaslar dahilinde büyüyen illerimjz de 
büyük ş'ehir belediyesi kapsamına alınacaktır. Bu Kanunun getirdiği en 
büyük özelliklerden biri de, belediye başkanları ile devletin yani karriu 
kuruluşlarının uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. Zaman zaman hü
kümet ile büyük şehirlerimizin belediyeleri, birbirine ters düşmüş, bu
nun çilesini bu şehirde yaşayan vatandaşlar çekmiştir. Bu Kanun ile, 
artıJ.<: bu ihtimal ortadan kalmıştır. Devlet otoritesiyle yerel yönetimin ya
ni belediye yetkileri arasında, aklıcı bir denge sağlanmıştır. 

:Öeğirli vatandaşlarım, 

Kanun çıkarmakla, elbetteki sorunlar bir çırpıdan çözülmez.İşler, 
bir anda yoluna girmez. Aslolan icraattın icraatın da sonuç alabilmesi 
için, zamana ihtiyaç vardır. Her meselemize, milletçe giriştiğimiz her 
yerde teşebbüse, bu açıdan bakmanızda fayda vardır. Bu Kanun çıktı di
ye, üç büyük kentimizin kangren haline gelmiş dertleri, elbetteki sihir
li değnek dokunmuş gibi ortadan yok olmayacaktır. Ama bu kentlerimizin 
belediyelerine daha etkili bir icraat için, kapı ardına kadar açılmıştır. 
Bu akşam, burada hepimizin huzurunda yanlız, büyük ·şehir belediye baş
kanlarımıza değil, memleketimizin bütün belediye başkanlarına başarılar 
diliyorum. Hükümet olarak, icraat olarak, bizden her zaman anlayış, 
maddi ve manevi destek göreceklerini sizin huzurunuzda vaadediyorum. 
Hiçbir ayırım yapmaksızın, her belediye başkanının sorunlarına elimi
zin, gücümüzün, aklımızın yettiğince ve samimiyetle eğileceğimizi hükü
metimiz adına ifade ediyorum. 
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ASKERİ ŞURA ÜYELERİ İLE BİRLİKTE ANITKABİR'E YAPILAN 
ZİYARET SEBEBİYLE ÖZEL DEFTERE YAZILAN YAZI 

1 Ağustos 1984 

Büyük Önder Atatürk, 

Yüksek Askeri Şuranın Ağustos 1948 deki olağan toplantısı vesilesi 
ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilke ve inkilaplarına bağlılığını bir ' kere 
daha teyid eder, huzurunda derin tazim ve saygı ile eğiliriz. 
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SAYIN CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN FLORYA KÖŞKÜNDE 
ZİYARETIEN SONRA BASIN MENSUPLARINA AÇl1'LAMA VE 

SORULAR VERİLl~N CEVAPLAR 

3 Ağustos 1984 

Birleşik Arap Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak 
Türkiye'ye gelecektir. Konukların Türkiye'yi ziyaretleriyle ilgili · yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalar hakkında 
bilgi arzettim. Ayrıça enflasyon ve kadro kararnamesiyle ilgili konularda 
bilgi ~undum. · 

: Soru : - Mevduat faizlerinde bir değişiklik _sözkonusumudur? 

Cevap : - Yüksek faizli hazine bonoları belli bir miktarda basılan 
ve satılan, ihtiyaç olmadığı takdirde bir daha çıkarılmayacak bonolardı. 
Hazine bonolarının mevduat faizleriyle ilişkisi yoktur. Onu, bu sistemden 
ayrı tutmak gerekir. 

Soru : - Patates ithal edilmesi düşünülüyormu? 

Cevap : - Henüz üretim mevsimi gelmemiştir. Dışardaki patates 
fiyatlarının içerdekinden düşük olması halinde ithalat yoluna gidilebilir. 
Hükümetin ana politikası, sanayi ve tarım ürünlerini kademe kademe dı
şarı açmaktır. Tüketicinin korunması açısından elverişlidir, Eğer dışarı
daki ürün daha ucuzsa ithalat yapılır, bizimki daha ucuzsa, ihraç yolu
na gidilir. 

Soru : - Yunanistanla ilişkiler konusunda bir değerlendirme yapar-
mısınız? · 

Cevap : - Dostluk elinin sıkılmaması nedeniyle bu ülkenin Başba
kanına karşı kırgın değilim, Devlet ilişkilerinde bu 'konular üzerinde du
rulmamak gerekir. 
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IRAK BAŞBAKAN BİRİNCİ .YARDIMCISI TAHA YASİN . RAMAZAN'IN 

ANKARA ZİYARETİ NEDENİYLE ESENBOGA HAVA.ALANINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

5 Ağustos 1984 

Irak ifo 'aramızda ciddi bir mesele yoktur. Yeni' sahalarda işbirliği 
yapılacağını ümit ediyorum. İnanıyorum ki, bu ziyarette de' bu gelişme 
devam edecektir. Bir takım yeni konular ve işbirliği sahal~~ın~a . · görüş 

birliğine varacağız. Aramızda ciddi bir iktisadi veya başka bir mesele 
yoktur. ÖnüriıüZdeki toplantılarda, yeni sahalarda işbirliği yapılacağını 

ümit ediyorum. 
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IRAK BAŞBAKAN ,BİRİNCİ YARDIMCISI TAHA YASİN RAMAZAN 

ONURUNA, ANKARA PALAS, DEVLET KONUKEVİNDE VERİLEN 

KABUL RESMİNDEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA 

5 Ağustos 1984 

Görüşmelerde arabulucukla ilgili herhangi bir konuya girmiyoruz. 
İran-Irak meselesinde zaten arabulucu değiliz ve bunu da baştan söyle
miştim. Sadece ekonomik konularda görüşüyoruz. Türkiye ile Irak ara
sında.iyi gelişmeler kaydedilmekte, bu da bölgemize olumlu sonuçlar g~ 
tirmektedir. 
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IRAK BAŞBAKAN BİR.NCİ YARDIMCISI TAHA YASİN RAMAZAN 
ONURUNA BAŞBAKANLIK KONUTUNDA VERİLEN YEMEKTE 

YAPILAN KONUŞMA 

5 Ağustos 1984 

Bölgede süregelen çalışmanın devam etmesi, barış ve istikrar ıçın 

ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Müslüman iki ülkenin sadece 
kendileri için değil, tüm islam alemi için de son derece değerli maddi ve 
manevi varlıklarinın bu anlamsız savaş yüzünden tükenmesi bizim için 
derin bir üzüntü kaynağı teşkil etmektedir. Anlaşmazlığın yeni tehlikeler 
doğurmadan, bir an önce adil ve şerefli bir çözüm kavuşturulmasını ar
zuluyoruz. Bildiğiniz gibi, Tür kiye bu yönde gerek ikili, gerek çok taraflı 
olarak ısrarlı girişimlerde bulunmuştur. Bu gayretlerimiz ve diğer giri
şimlerde bulunmuştur. Bu gayretlerimiz ve diğer girişimlerimiz şimdiye 
kadar maalesef başarılı olam'1mıştır. Ancak biz, çabalarımızı bundan 
sonra da devam ettirmeye kararlıyız. Bölgedeki istikrarsızlık ve gerginli
ğin temel nedeni olan Arap-İsrail ihtilafının böl!ge barışı yanında dünya 
barışını da tehdit etmektedir. İsrail'in kati ve uzlaşmaz tutumunu sür
dürmesi, ihtilafların barışçı yollardan çözümlenmesi yo.lunda'ki gayretler 
karşısında en büyük engeli oluşturmaktadır. İsrail bu tutumundan vaz
geçirilemediği sürec~ ortadoğu' da barış ve güvenliğin · tesisi müşkül gö, 
rülmektedir. Arap kardeşlerinin haklı davalarını daima desteklemiş olan 
bu desteğini bundan sonra da devam ettirmeye kararlıdır. 

Türkiye ile Irak arasında ekonomik alandaki işbirliğine yeni boyut
lar kazandırılması iki ülke arasındaki daha da güçlendirecektir. Ira·k'ın 
halen içinde bulunduğu güç şartlardan bir an önce kurtularak ekonomik 
ve sosyal kalkınmasını daha ileri götürmesi, refah ve mutluluğunun art
ması en halisane dileğimizdir. Özellikle son yıllarda üst düzeyde temas
ların sıklığından da görüleceği gibi, iki ülke arasında mevcut ilişkilerde 
ilerlemeler sağlamış bulunuyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz mem
nuniyet verici bir biçimde gelişmektedir. Ancak bu alanda şimdiye kadar 
gerçekleştirilenle yetinmemeHyiz. Özellikle ekonomik alandaki işbirliği
mize yeni boyutlar kazandırılmasının aramızdaki bağları daha da güçlen
direceğine inanıyoruz. Bu yönde kaydedeceğimiz gelişmeler sadece ülke
lerimize yarar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin barış ve 
istikrarı ve islam dünyasının birlik ve beraberliği yönünde de bir katkı 
teşkil edecektir. 
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ATİNA BÜYÜKELÇİSİ NAZMİ AKIMAN'IN KABUL SEBEBİYLE 

BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

7 Ağustos 1984 

Soru: - Büyükelçi Akıman aracılığı ile Yunanistan Başbakanı 
Papandreu'ya bir mesaj gönderecekmisiniz? 

Cevap: - Henüz o noktaya gelmiş değiliz. Yunanistan Türkiye için 
önemi inkar edilmeyecek bir ülkedir. Son zamanlarda basın aracılığı ile 
bir diyalog kurulmaya çalışıldı. Türkiye bütün komşuları ile iyi geçinmek 
prensibindedir. Örneğin Irak ile son dört yıldaki ilişkilerimiz fevkalade 
iyidir. Bunu, bütün komşularımızla gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda, 
komşularımız arasında en problemli olanının, nisbi olarak, Yunanistan 
olduğu da inkar edilmez bir gerçektir. Biz bunu normal bir hale sokmak 
için · gayret sarfediyoruz. · 

Soru : - Daha ciddi bir diyalog kurma isteğiniz olacak mı? 

Cevap : -;- J?ütün arzumuz, münasebetletin daha da düzeltilmesi
dir. Ama aramızda uzun problemler g~çmiş zorluklar, alışkanlıklar ve 
ön yargılar var. Bu nedenle bu kadar karışık bir sistemden çıkmanın o 
kadar kolay olmadığının da bilinci içindeyiz. Devamlı olarak bir yol ara
yışına gayret etmemiz lazım. Gerek bizim, gerek · onların bu gayret içinde 
olmaları gerekiyor. 
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BİLECİK VE SÖGÜT'TE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

7 Ağustos 1984 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bazı Arap Ülkeleri vatandaşlarının Türki
ye' de :ı;nülk edinebilmelerine ilişkin Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi 
onayladılar. 

Öyl_e ki, bu vesileyle çeşitli turistik merkezlerimize giden Arap tu
rist sayısında bir artış görülmüştür. 

Türkiye artık sağlam v~ güçlü bir devlet haline gelmiştir. Bu neden
le de hemen her ülke tarafından dikkatle izlenmektedir. 

İki s_eçim geçti, iki seçimden de başarılı çıktık. Yalnız mesele bunun
la bitmiyor, işlerin iyiye gitmesi lazım, iyiye gidiyor, bu nereden belli 
olur? Bir memleket . ileriye doğru giderse, o memlekete dışardall: g~len 
giden çoğalır. Çünkü kötüye giden bir memlekete kimse gelmez. Ancak, 
iyiye gitmiyor diyenler olacaktır. Her yerde olduğu gibi siyasi ·rakipleri
miz vardır, olacaktır. Bize alternatif olmak isteyenler de olacaktır. Bunu 
kabul ediyorum, ama, dikkat ederseniz meseleleri yumuşaklılıkla, tatlı
lıkla ele alarak çözümleyerek, ayrılıklara götürmeden, birbirimize düş
meden halletmenin . yollarını göstermek için çalışıyoruz. Bunda da şim
diye ''kadar başarılı olduk. 

Sayın Bilecikliler İliniz, bazı büyük İllerin arasına sıkışmış durum-
da, bu makus talihi de biz yeneceğiz inşallah. · 

Öte yandan Bilecik'te kapanan fabrikaların da tekrar devreye gir
mesi için çalışacağız. 
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HÜRRiYET GAZETESİNE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İLE İLGİLİ OLARAK 
VERİLEN BEYANAT 

9 Ağustos 1984 

Soru : - Önümüzdeki dönem için endişeleriniz var mı? Varsa ne-
ler? 

Cevap: - «Beş yıl içerisinde Türkiye çok büyük değişikliklere sahne 
olacak. Ekonomik bünyeyi tamamıyla değiştiriyoruz. Kolay değil, Türkiye'
yi açık ülke haline getiriyoruz. Ülkede yepyeni bir siyasi sistem kuruyoruz. 
Bütün eski partilerden oy aldık. Bu, yeni siyasi düzendir, Halka en iyisinin 
bu olduğunu anlatıyoruz. Eskisi gibi bölünmenin kargaşa getireceğini 
söylüyoruz. O kargaşayı ordu temizledi. Bir daha o günlere dönülmemeli. 
Türkiye ancak bu yeni siyasi düzen ile önemli bir ülke olabilir. Bunu yap
mak'kolay değil, Çok düşmanımız var. Üç yıl askeri idarede kaldık. Önü
müzdeki 4 buçuk yıl demo'lcrasiyi yerleştirmede önemli. Yeni kopukluk
ların olmaması gerek. 3 yıl askeri yönetimden sonra demokrasiye geçm<" 
kolay değil. Biliyorum. Sağlam müesseseler kurmak kolay değil. Çıkarla
rmı engellediğimiz, kendilerini ortadan kaldırdığımız karaborsacılar ve 
başkaca, ekonomik politikamız dolayısıyla çıkarları bozulan bazı iş çev
releri eskiye dönmek isteyebilirler. Böylece hedeflerine varacaklarını dü
şünebilirler. Bundan dolayı önümüzdeki 4 buçuk yıl çok zor yıllardır, 
Türkiye-Cumhuriyeti tarihinde ... Elimizden gelen yapacağız. Bunları ger
;ekleştirmek ekonomiden de ı.or. Ekonomi bunun bir unsurudur». 

Soru : - Partiniz hakkırıda söyleyeceklerini~ var mı? 

Cevap : - «Kapatılan partilerin hiçbirinden destek almadık, Hiçbiri 
bizi desteklemedi, 6 Kasım seçimlerind~ diğerleri katılsaydı kazanamazdı
nız dediler. Mahalli seçimlere hepsinin katılmasını sağlayıp gene kazandık. 
Eski partiler çizgisindekiler de katıldılar. Büyük şehirlerde, gecekondular
da, ordu el koymadan kendilerine (kurtarılmış bölge) denilen yerlerde hep 
biz kazandık. Bu nasıl oldu? Bazen kendi kendime düşünüyorum da; Bu
nu biz yapmadık, herhalde Allah bize yardım ediyor. Şimdi bizi dörde böl
mek istiyorlar. Yapamayacaklar. Daha önce de söyledim. Bizi yeni oldu
ğumuz için kolay bölebileceklerini sanıyorlar. Ama bize garanti veririm ki 
bunu asla başaramayacaktır.» 
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«Gidip işsizliğin en fazla olduğu yerleri gezdim, orada bile durumlar 
iki yıl öncesinden daha iyi. Halk sandığımız gibi rahatsız olmuyor. Onla
ra gelecekleri için ümit veriyoruz. Durumlarının yavaş yavaş İyileşeceği
ni söylüyoruz. Bizi anlıyorlar. Bu yıl milli gelir yüzde 6 artacak. Bu ar~ 
tıştan paylarını alacaklar» dedi. 

Türk basının eleştirilerini de anlayışla karşılıyorum. Ama bunları 
incelemek gerek, gerçekçiler mi diye. Eleştiri yapılıyor diye doğru olanı 
yapmaktan vazgeçmemek gerekir. Zikzak yapmamalı. Yoksa kaybedersi
niz. Millet vaat ettiğimiz programı uygulayacağız. Şimdiye kadar ki ge
lişmeler başarılı. 

'' 
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SAYIN CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN'İ ÇANKAYA KÖŞKÜNDE 

ZİYARETTEN SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPIIAN AÇIKLAMA 
VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

10 Ağustos 1984 

Sayın Cumhurbaş·kanı'na kadrolarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi 
verdim. Kadrolarla ilgili çalışmaları sekiz ay içinde tamamlamamız la
zımdı. Bu hazırlıklar tamamlandı ve Cumhurbaşkanımıza anlattık. Bun
dan böyle devletin ·bütün kadroları iyice bağlanmşı oluyor. 

Soru : - Toplu sözleşme Koordinasyon Kurulu çalışmalarının tı
_kandığı ve kamu kesiminde şikayetler olduğu, özei kesimin de bundan et
kilendiği söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz? 

Cevap : - Biz. özel kesime karışmayız. Kamu kesimine ise, dikkat 
etmek zorundayız. Hepimizin bütçesi oraya bağlı. Bütçelerin ucunu kaçır
dığımız taktirde fiyat artışlarından şikaye.t edersiniz. 

Soru : - Kamu kesimi toplu sözleşmeleri için bir telkininiz oldu 
mu? Her hangi · bfr sınır söz konusu mu? · . 

Cevap : - Makul olan \'erilir. Herkes hesabını iyi bilmelidir. 

Soru : - Kapıkule konusunda bir dosya hazırlandı mı? 

Cevap .i ~ Bir dosya hazırlamış degiliz. Bir taraftan tahkikat sür-
dürülüyor. ' · · · · · · · 



İSTANBUL HALİÇ'DE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİU 
BRİFİNG'DE YAPILAN KONUŞMA 

13 Ağustos 1984 
•' 

Haliç'in suyu mavi olmassa çalışmalar hiç bir işe yaramaz. Yapılan 
çalışmalar halka anlatılmalı ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde ak
tarılmalıdır. Ankara, bize Atatürk yadigarıdır. Ayrı bir Önemi vardır. İs
tanbul. ise ·Türkiye'nin incisidir. En büyük iktisadi ticari merkezidir. İs
tanbul Türkiye'ninde sembolüdür. Ve Anadolunun her yerinden gelen 
insanları barındıran tstanbul, Atalarımızdan bize yadigar kalmıştır. İs
tanbul · Osmanlı İmpaartorluğu zamanında Dünyanın en büyük merkez
ledncİendi. Bir memlekete sahip olmak, onu güzelleştirmekle, İmar et
mekle, damgamızı vurmakla mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu zama
nında biz, İstanbul'a damgamızı vurmuşuz. Burada pek 'çok büyük eser 
yapmışız. Modern Türkiye' de bu şehre, damgasını vurmak zorundadır. 

Belediye Başkanı arkadaşlarım hizmette birbirleriyle yarış halindedirler. 
Devlet'de yardım elini uzatmaktadır. 

Ege'de de bir kısım yerler var, ama İstanbul'un yerini hiçbiri tuta
maz. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmak aynı zamanda ekonomik bir 
hadisedir. Her yeni hamle bir takım reaksiyonlarla karşılaşır. Yeniliğe 
karşı olanlar vardır. Ama İstanbul'un güzelleştirilmesine kimsenin itirazı 
olmamalıdır. Haliç'in temizlenmesi herkesin benimseyeceği bir konudur. 
Burasını güzelleştirmek herkesin boynunun borcudur. Daha iyi bir Tür
kiye için daha iyi bir İstanbul olması lazımdır. 
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HÜKÜMET ÖZEL SEKTÖR GÖRÜŞMELERİ SİRASINDA · E-SNAF VE 
. SANATKARLARIN SORUNLARININ DİLE GETİRİLDİGİ 

TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

15 Ağustos 1984 

Amaç aldığımız tedbirler ya da tastik ettiğimiz politikalar geçerlili
ği ve doğruluğu ile tashih icap eden noktalarda da bir fikir sahibi ·olmak
tır. Hükümetlerin vazifesi muhtelif grupları, kuruluşları · dinlemek onla
rın dertlerine memleketin genel meseleleri içinde çözüm bulmaktır. Tabii 
bir çok sı'kıntılarımız vardır. «Ben herşey dingidir, tamamdır» biçiminde 
hiçbir zaman konuşmadım. Meselelerin ağırlığını da biliyorum. Bu sorun
ların Türkiye'nin genel çerçevesi içinde düzenlenmesi ve iyi bir yola so
kulması da bu hükümetin meselesidir. Yani bunu başkası yapmaz. Biz, 
bizi isteyenin de istemeyenin de, sevenin de sevmeyenin de hükümetiyiz. 
Onun için herkese adil ve doğru davranmak mecburiyetindeyiz. Bunu ya
parken de en önemli hedefimiz takip ettiğimiz politikadan sapmadan ic
raat yapmaktır._ 

Özellikle esnaf ve sanatkarlar bizim çok önem verdiğimiz bir grup
tur. Açıkça ifade ediyorum, Tü.rkiye'de demokrasi bakımından, teşebbüs 
giicünün ortaya çıkması bakımından, esnaf desteklenmesi icap eden, güç
lenmesi icap eden ·bir kesimdir. Dünya, bugün, çok büyük kuruluşlar yeri
ne daha' ufak daha orta büyüklükte kuruluşlara gitmektedir, istisnası 
olan bazı sahalar hariç. Çünkü hiçbir şey insanın, müteşbbüs olan bir in
sanın, gücünün ya da yapma kabiliyetinin yerini tutamaz·. Bir insan para
dan da önemlidir. Esnaf ve sanatkarlık, esas itibariyle insan gücüne ve 
kabiliyetine dayanan bir faaliyet sahasıdır. Bizim diğer ülkelere göre en 
önemli hususiyetimiz esnafımızın, sanatkarımızın bolluğudur. 

Esnaf ve sanatkarların faaliyet gösterdiği alanların verimli olmadığı 
yolundaki görüşlerin, ben tam tersini düşünüyorum. Bunun için biz hü
kümet programında da, tatbikatımızda da çok ağırlıkla sanayi sitelerine 
önem veriyoruz. Esnafımızı sanatkarımızı kendi işyerinin sahibi yapmak 
ile Türkiye' de teşebbüs gücünü sağlam bir temel üzerine oturtunuz. Bütün 
büyük teşebbüsler de buralardan çıkar. 
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HÜKÜMET ÖZEL SEKTÖR GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA, ESNAF 
VE' SANATKARLARIN· SORUNLARININ DİLE GETİRİLDİGİ 

TOPLANTININ SONUNDA YAPILAN AÇIKLAMA VE BİR 
BASIN MENSUBUNUN SORUSUNA VERİLEN CEVAP 

15 Ağustos 1984 

Esnaf ve sanatkarların memlekete katkısını artırmak için her türlü 
desteği yapacağımızı ifade ettik. Esnaf ve sanatkarların kendi meseleleri
ni çdk iyi biliyoruz. Bu yüzden toplantı kolay ve karşılıklı · bir anlayış 
içinde geçti. Bunlar orta direktir. Tarifimiz var. Esnaf, çiftçi, memur, işçi 
ortadirektir. Onların sorduğu konularda ilgili Bakanlar izahat verdiler. 
Bende kısa bir konuşma yapt1m. Meseleler ortaya konulmuştur. Esnaf ve 
sanatkarlarımızın bu memlekete katkılarını arttıracak her türlü desteği 
yapacağımızı ifade ettik. Sanayi siteleri, krediler, ihracat destekleri ve 
daha başka çalışmalar da ~eraberce yapılacaktır. 

Soru : - Esnaf ve sanatkarlara sağlanan krediler bütün ban'kalar
ca da verilecekmidir? 

Cevap: - O bizim programımızda var.· Fakat bu; faiz farkından do
layı şu anda mümkün değildir. Şu anda ancak Halk Bankası eliyle kay
nak kullanılıyor. Ancak ilerde bu faiz farklılıkfanı· kalktığı zaman diğer 
banka sistemine de yayılacaktır. 
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TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİGİ İLE İLGİLİ TOPLANTI 

SEBEBİYLE YAPILAN AÇIŞ KONUŞMASI 

15 Ağustos 1984 

Hükümetler hiç bir grubunun karşısında veya zıddında değildir, 

muhtelif çalışan grupların mesellerini dinleriz, en doğrusunu yapmaya 
da gayret gösteririz. Bu doğru yapma meselesi de Türkiye'nin menfaati 
istikametinde olmasJ gereken husustur. O bakımdan bazen bizim: yaptığı
mız, aldığımız kararlar bazı kesimlerin hoşuna gitmeyebilir. Bunu ben 
de kabul ediyorum ve hoşgörü ile karşılaşıyorum. Memleketi doğru idare 
etmek, bütün grupların farklı menfaatlerin birleştirmektir. Üretici tüketi
ci meseleleri var. Hepsinin bir denge içinde götürülmesi lazım. 
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TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİGİ İLE YAPILAN ZİRVE 

TOPLANTISINDAN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA 

15 Ağustos 1984 

Herkes para sıkıntısından söz etmektedir. Parayı sıkmazsak rahat 
nefes alamayız. Söylenenlerin aksine piyasada bol para bulunmaktadır. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile yapılan görüşmeler çok iyi bir hava için· 
de geçmiştir. Çiftçilerin sorunlarını biliyoruz. İstekleri dikkate alınmak
tadır. Tarım kredi kooperatiflerine ilişkin 237 sayılı Kararname konusun
da da Tariş'in esas birlik olmak üzere, hisselerin Sümerbank ve Birlik 
ortakları arasında pay edileceğini ifade edebilirim. Görüştüğümüz her 
kesim işçi, memur, esnaf, çiftçi ve işadamları sıkıntıdan söz ettiler, de
mek ki sıkıntıyı her kesime eşit şekilde dağıtmışız. 
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ALTINCI BASIN TOPLANTISI METNİ 

15 Ağustos 1984 
Değerli Basın Mensupları, 

Bu basın toplantısı Anavatan Partisi'nin iktidar olmasından sonra 
tertiplediğimiz altıncı basın toplantısıdır. 

tAnavatan Partisi iktidarı sekiz aylık bir süreyi geride bırakmış du
rumdadır. Bu geçen süre içinde çok geniş kapsamlı değişiklikler, reform
lar yaptık. Şimdiye kadar Türkiye' de hiçbir iktidarın cesaret edemedi,ği 
ölçüde ve büyüklükte işlere giriştik. 

- Genel Kadro Kanunu -

ıBu reformların başında idarede girişmiş olduğumuz reorganizasyon 
çalışmaları gelir. Hatırlayacağınız gibi iktidara daha gelir gelmez iki 
paket halinde çıkan kanun hükmünde kararnameler sonucu Bakanlıkla
rın sayısı azaltılmış bağlı kumluşları yeniden düzenlenmiş ve Başbakan
lık ·ve ilgili. kuruluşlarının da kuruluş ve görevleri yeniden akılcı bir dü-
zene bağlanmıştı. · 

. Şimdi ise, kısaca «Genel Kadro Kanunu» diyebileceğimiz bu yeni dü
zenlemeyle, daha önceden idari yapılarını belirlediğimiz ('KİT'lerin ve 
Tarım Orman .ve Köyişleri Bakanlığı dışında) kuruluşların süratli, etkin 
çalışabilmelerini sağlayacak kadrolarını teshit etmiş oluyoruz. · 

lBu düzenleme sonucu, devletimiz ilk defa kadrolarına, kısacası me-
murlarına sahip çıkabilmektedir. · ' 

'1970 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile planlanan bu 
kanun 14 yıldır çıkarılamamıştı. Bundan dolayı bürokrasideki bu keş
mekeş her geçen · gün büyümüştür. Biz işe devletin kadrolarını tesbit et
mekle başladık ve sonuçta bir unvan kadraşalığıyla karşılaştık~ Ayn:i işi 
yapmasına rağmen memura yüzlerce değişik unvanlar vermişiz. Sorarım 
sizlere : büro memuru, dosya memuru, arşiv memuru arasında yapmala
rı gereken görev açısından ne fark ~labilir ki? İşte biz bu kargaşaya bir 
son vererek, ayni mahiyetteki ~adro unvanları tek bir unvanda . topladık. 

'Bakın size bazı ilginç unvanları sayayım; teke bakıcısı, .arı bakıcısı, 
meydancı; sağıcı, tartıcı, nümizmat, mandıracı, ütücü, mümeyyiz katip ... 
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.Bunların toplam adedi 8.000'in üstündeydi. Biz bunların binin altı
na indirdik. 

!Diğer yandan, bürokrasideki hiyerarşik kademe de azaltılmıştır. 
Müsteşar' dan, Şef Yardımcılığına kadar uzayan ve sayısı ondört olan üst 
bürokratik kademe sayısı yediye indirilmiştir. Yarı yarıya azaltılmıştır. 
Düşünün bir kere, vatandaşın bir talebi, bir başvurusu eskiden 14 ayrı 
üst kademeden geçerdi. Başvuru taşradan geldiği zaman bu kademe sa
yısı yirmiyi dahi geçiyordu. Her bii kademede kaybolan zamanı tasaV1Vllr 
edin. Biz bunu yediye indirdik. Dolayısıyla eskiden 96 memura bir amir 
isabet ederken, şimdi 181 memura bir amir isabet etmektedir. Böylece 
yöneticilerin sayısı 12.280'den 7.396'ya düşürülerek 5.000 civarında azal
tılmıştır. 

Bu arada bir hususu belirtmekte yarar görüyorum. Bir dizi paket 
halinde yapılan bu düzenlemeler sonucu, unvanı, sınıfı ve derecesi deği
şen memurların mali haklarında iheııhangi bir azalma sözkonusu olmo.
yacaktır. 

Bu düzenlemeler yapılırken % 14,l'lik ilave bir kadro artışı hizmet 
açığı bulunan eğitim, sağlık gibi alanlarda öngörülmüştür. Bu artış da 
belli ·bir dönem içinde 1'65.783 kişiye yeni iş imkanı yaratacaktır. 

Bu kanun aynı zamanda keyfi kadrolaşmaya da bir son vermiştir. 
Artık bundan böyle yeni kadrolar ancak kanunla alınabilecektir. Kadr9 
tesbiti ve talepleri artık iş analizine ve ölçümlerine dayandınlmJştır. 
Yani adama iş bulmak yerine, işe göre adam bulmak · zihniyeti yerleşti

rilmiştir. Devlet, daha önce de belirttiğim gibi memuruna ve kadrosuna 
sahiıp Çıkmış, kaynak israfının önüne geçmiştir. ·· 

Değerli Basın Mensupları, · 

Bu kanun sayesinde kadrosuzluk ·nedeniyle terfi edemeyen memur
lara terfi imkanı getirilmiş, aynca kuruluşlardaki kullanılmayan. atıl kad
rolar kullanılabilir hale sokulmuştur. 

İlk defa olarak merkez ve taşra teşkilatı itibarıyle ayn ayrı tesbi t. 
t·dilmiştir. En mühimi ise, taşra teşkilatındaki istihdam kapasitelerinde 
azalina, . yaparak, merkez teşkilatında genişleme yapılması önlenmiştir. 
Üstelik bu kanun sayesinde merkez kadrolar, gerektiğinde taşra teşkila
tına kaydınlabilecektir. 

1Bunun sonucu taşradaki hizmetler artık aksamayıp, oradaki vatan
daşlarımızın hizmetleri daha süratli yerine getirilmiş · olacaktır. Hükümet 
programımızda da söylemiş olduğumuz gibi, bu uygulama sonucu, hiz
metin taşradaki vatandaşımızın ayağına gitmesi artık sağlanacaktır. 
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-- Kamu iktisadi Teşebbüsleri -

Kıymetli Basın Mensupları> 
·, 

Şimdi de bugüne . kadar hiçbir iktidarın çözmeye cesaret ~demediği 
bir konuyu nasıl Çözdüğümüzü ·size anlatmak istiyorum. 

Sözkonusu mesele kamu iktisadi teşebbüsleri, yani kısa adıyla . KİT 
dediğimiz kuruluşlardır. 

KİT'Ierin islahı için iktidara geldiğimizden beri devamlı bir çalış
ma içindeyiz. İlk önce Kamu Ortaklığı Fonunu bir kanunla kurduk. Bu 
kanunla KİT tesislerinin halka satışı, işletme hakkının devri, kiralanması 
konusundel: gerekli yetkiyi aldık. 

Buna ilaveten bir bir Kanun Hükmünde Kararname ile KİT'lerin 
k~ruluş kanunlarını yeniden tanzim ettik. Yeni kuruluş kanunları KİT' 
lerin çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Artık KİT'ler içerde ve dışarda aynı 
işi yapan kuruluşlarla rekabet edebilecek bir idari y~pıya kavuşmuşlar· 
dır. 

KİT'lerin hikayesini biliyorsunuz, 1930'larda Türkiye' deki sermaye 
yetersizliği, harbten yeni çıkmış ' olmamız, devletin öncülük yaparak b'.l 
işletmeleıi kendinin kurmasına yol açmıştır. Devlet bu kuruluşları kurar
ken kanunlarında bunların ilerde «halka devredilmesi maddesi» bithas~a 
koymuştur. 

O yıllarda Türkiye' de bu büyüklükte fabrikaları kuracak müteşeb
bis yoktu. Sadece sermaye yetersizliği değil, aynı zamanda yetişmiş ele
man, teknik bilgi noksanlığı vardı. Büyük Atatürk'ün öncülüğünü dev
letimiz bu fabrikaları kurmuş, dolayısıyla; Türkiye'de sanayinin temeli 
atılmıştır. Fakat o zaman sözü edilen «halka devir» konusu maalesef hiç
bir zaman gerçekleştirilmemiştir. İktidarlar bunu yapacağını vaad etmiş, 
faakt çeşitli sebeplerden dolayı bu bir turlü sonuçlanamamıştır. Bunun 
seb~plerini 'hepimiz biliyoruz. Güya bu kurulq.şlar siyasi ikÜdarlara güç 
kazandırıyordu. Bildiğiniz gibi yıllarca bu kuruluşların baş:ına ·politik 
tayinler yapıldığı, bunların idaresine politika karıştırıldığı da iddia edil
miştir. Bunun sonucu olarak bu tesisler gerektiği şekilde verimli Çalışa
mamışlardı. 

Bu fabrikalar verimli çalışamadığı için ülke ekonomisini de etkile
miş, Türkiye'nin Türk ekononiisinin dışarıyla rekabet şansını azaltml 5-
lardır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Pek ·çok konuda olduğu gibi hükümet olarak bugüne kadar hiç kim.
senin el atamadığı kamu iktisadi teşebbüsleri meselesine ilave yeni önem-
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li düzenleme getirmeye karar verdik. Verimli çalışamaclıkları jçin eko
nomimize yük olan bu kuruluşları verimli bir hale getirme kararını al
dık. Bu karan alırken uygulayacağımız çözümün topluıntimuzun· her ke'" 
simini .tatmin etmeşi, Türkiye'nin gelişen şartlarına uyulması ve .. aynı za
manda da sosyal maliyetinin düşük olması mecburiyeti vardır. Bulum.
cak çözümün KİT'lerde çalışan işçimizi ve diğer personeli memnun etme 
mecburiyeti vardı, aynca yapacağımız düzenleme sonucu bu tesislerin 
kısa sürede çağdaş teknolojiye, yönetime ve verimliliğe kavuşmaları şart 
idi. 

Değerli Basın Mensupları, 

Getirdiğimiz yeni ilave çözüm tarzının Türkiye şartlarına ve Türki
ye'nin gelişme stratejisine uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Getirdiğimiz çğzüm şudur: Birçok Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan işçiyi ve diğer personeli çalıştığı fabrikaya ortak edeceğiz, yani 
onu kendi işinin sahibi, çalıştığı fabrikanın hissedarı yapacağız. Her işçi 
işinin sahibi gibi olacaktır. Bunun nasıl yapacağımıza gelince, bunu d2. 
izah etmeye çalışalım. Bu fabrikalarda çalışan işçilerimiz çalıştıkları fab
rikaların hisse senedini borçlanarak satın alabileceklerdir. 

Hükümet olarak, devlet olarak işçimizi bu kuruluşun sahibi yapar
ken kendisini mali yönden sarsmaması için borçlandırma şartları hafif 
tutulacaktır. 

ıKıymetli B~sın Mensupları, 

!Kendi işinin sahibi olan insan daha hevesli, da!ha verimli çalışır. Bfr 
fabrikanın verimi arttıkça o fabrikanın geliri de artacağı gibi bundan 
en çok kazanacak olan o fabrikanın ortakları olacaktır. 

Yani bu fabri'ka verimliliklerini arttıkları sürece, bunun sahibi 
olan işçiler daha çok kazanacak, hem kendileri istifade edecek, hem ülke 
ekonomisi bundan karlı çıkacaktır. · 

Uygulayacağımız bu çözümün diğer bir avantajı da mülkiyetin ta
bana yayılmasını sağlamasıdır. Mülkiyet tabana yayıldıkça refah ya yay
gınlaşacaktır. Bizim uyguladığımız bu çözüm sosyalizmde uygulanan mo
delden çok çok farklıdır. Orada işçi şirketin sahibi değildir, şirketin ka
rına hiçbir zaman ortak değildir. Halbuki bizim uygulayacağımız modelde, 
iışçi hem şirketin sahibidir, hem kar ortağı, hem de yönetiminde söz sahi
bidir. 

İşçinin çalıştığı şirkete hissedar olmasının pek çok faydalı yönü 
vardır. Bunların önemlilerinden birtanesi, bir gün işinden ayrıldığı veya 
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çalışamaz duruma düştüğü vakit şirkette hissesi devam edeceğinden do
layı ömrü boyunca hem kendisi, hem de ailesi devamlı olarak bir gelir 
temin edecektir. 

Devlet olarak işçilerimize satacağımız bu kuruluşları yalnız bırak
mıyacağız, bunların başarılı olması için her türlü gayreti gösterecek bu 
kuruluşları krediler ve yetenekli yöneticilenle destekleyeceğiz. Bu şekilde 
bu fabrikalar verimli hale gelebilecek, üretimlerini arttırabilecek ve dış 
ülkelerdeki fabrikalarla rekabet edebilecektir. Yaptığımız programa göre 
bu konunun uygulamaya geçmesi 1985 yılı içinde olacak ve 1985 yılın

dan itibaren seçeceğimiz fabrikaları işçilerine birer birer devretmeye 
başlıyacağız. 

İşçi ve memurların yanısıra bu kuruluşlara, başta yöre halkı olmak 
üzere isteyen vatandaşlarımız da ortak olabileceklerdir. 

- Gecekondu Sorununa Yeni Kolaylık -

Değerli Basın Mensupları, 

Hükümetimizin en çok önem verdiği konulardan biri de Toplu Ko
nut sorunudur. Hepinizin bildiği gibi bu husus büyük ölçüde hal yoluna 
sokulmuştur. Uygulamada karşılaşı]an vatandaşları mağdur edecek dar
boğazlar hızla ve ciddiyetle kaldırılmaktadır. İşte bunun yeni bir misa
li gecekondu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliktir. Gayemiz, va
tandaşın evsiz; barksız kalmasına mani olabilmektir. Çünkü gecekondu
larını ıslah etmek, yani yenilemek veya tasfiye etmek zorunda olan va
tandaşlarımız bir müddet de olsa belki evsiz kalma tehlikesiyle karşı
laşabilirler. Aynı durum evleri ıslah bölgelerinde kalanlar içinde sözko
nusudur. İşte bu değişiklik bu vatandaşlarımıza iki imkan sağlamaktadır. 

Birincisi, artık belediyelerimiz bu vatandaşlarımıza arsa tahsis ede
bileceklerdir. Yani arsasız kalma sorunu çözülmüştür .. 

İkincisi ise, bu vatandaşlarımız istedikle:ri takdirde Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı ile Belediyeler tarafından yapılmış olan konutlardan 
uzun vadeli ve müsait taksitlerle mülk satın alabilecek veya kiralayabile
ceklerdir. 

- Genel Ekonomik Durum -

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bildiğiniz gibi Hazine kısa bir süre önce piyasaya girecek şimdiye 
kadar 80 milyar TL. toplamıştır. Bu uygulama bazı çevrelerde şaşkınlıkla 
karşılandı, çünkü geçmiş yıllarda devletin bilVçesinde açık olduğu zaman 
ya dış borçlanmaya gidilir veyahutta para basılarak bu açık kapatılırdı. 
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Bu sefer normalden biraz daha yüksek faizli tahvillerle hızlı bir para 
emme operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye' de ilk defa bu çapta bir operasyon olduğu için bankalanmlz 
ve mali kurumlarımız bunu şaşkınlık ve endişeyle karşıladılar ve banka
lardan çekilen bazı paraların da bu tahvillere gittiği iddia edildi. Biz bun
dan dolayı banka faizlerini, bilhassa altı aylık mevduata verilen faizlerj, 
hazine bonolarıyla rekabet edebilecek orana yükseltme karan aldık. Bu 
şekilde bankaların da hazine tahvilleriyle rekabet edebilmeleri için Eylül 
sonuna kadar faizleri ayarladık. 

- Yabancı Sermaye ~e Yatırımlar -

Değerli Basın Mensupları, 

1984 Nisan - Haziran ayları arasında müsaade edilen «yabancı ser
maye» miktarı 356 milyon dolardır. Son 30 yılda giren yabancı sermaye
nin 1 milyar dolardan az olduğunu düşünürsek, Türkiye'ye duyulan gü
venin ne kadar büyük ölçüde arttığını görebiliriz. Aynca, 356 milyon dola
rın yüzde 999'u dışardan gelecek olan taze paradır. Türkiye'ye ve Türk 
ekonomisine güven arttığı için yabancı sermaye girişi geçmiş yıllara göre 
olağanüstü ölçüde hızlanmıştır. 

Buna ek olarak içerde de yatırımlar artmaya devam etmektedir. Y .:ı
tırını malları ithalatı geçen yıla göre devamlı bir artış göstermektedir. Ya
tırımların artmasına paralel olarak üretim artışı da gerçekleşmiştir. Yı
bn ilk 6 ayında elektrik üretimi yüzde 7 ,5 artış göstermiştir. Sanayide 17 
ana sektörün J~'ünde ciddi üretim artışı gerçekleşmiştir. 

- Enflasyon -

Değerli Basın Mensupları, 

Memnuniyet verici diğer bir husus enflasyonun yavaşlama ·eğilimi içi
ne girmiş olmasıdır. Temmuz ayında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ge
çinme endeksi binde 9'luk gibi çok düşük (yüZide 0.9) bir' artış göster
miştir. Toptan eşya fiyatları endeksi ise binde 7 bir gerileme göstermiştir. 

_ Enflasyonu dizginlemek için 1984 başından beri aldığımız tedbir
ler, tahmin ettiğimiz gibi etkilerini göstermeye başlamışlardır. 

Enflasyondaki düşme eğilimi kadar, umut verıcı ikinci haber 
GSMH, artış hızı ilk tahmininin yüzde 5.7 gibi yüsek bir rakam olmasıdır. 
1984 büyüme hızını yüzde 6 olarak gerçekleştirebileciğimizi ümit ediyo
ruz. 

1984 yılında ihracatımızın artış hızı dünya ülkeleri arasında en yük
sek olanıdır. Yıl sonu rakamının 7 milyar doları geçeceği, belkide 7.5 mil
yar dolara yaklaşacağını tahmin ediyoruz. 
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- Vergiler ve Mevduat -

Değerli Basın Mensupları, 

Diğer bir memnuniyet verici husus da vergi tahsilatındaki ciddi ar
tıştır. 20 Temmuz 1984 itibariyle toplam vergi gelirlerindeki artış bir ön
ceki yıla göre yüzde 44, Kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 60 civarında 
artmıştır. 

Banka mevduat artışı, 23 Aralık 1983'e göre toplam mevcudat da 
20 Temmuz itibanyle yüzde 34.1, vadeli mevduat da yüzde 64.2, mevduat 
sertifikasında yüzde yüzde 83.8' dir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Ekonominin tüm makro göstergelerinin, 1984 yılında planlanan he 
def'.lerin üzerine ç1kacağı görülmektedir. 

Enflasyonda artış eğilimi yavaşlamaya başlamış, ihracat tekrar 
hızlı bir artış temposuna sokulmuştur. Büyüme hızı son 7 yılın en yüksek 
hızı olacaktır. Dış itibarımız devamlı şekilde artmakta, dış kredi ve vt: 
yabancı sermaye cezbetmek kolaylaşmaktadır. 

Çalışmalarımıza aynı tempo ve aynı inançla devam edecek ve Tür · 
kiy~·nin durumunu hızla daha iyiye götüreceğiz. 

Bu düşüncelerle siz Kıymetli Basın Mensuplarını selamlar, teşek · 
kür ederim. -
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6. BASIN TOPLANTISINDA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

16 Ağustos 1984 

SORU: 

Sıkıyönetim uygulamalarıyla ilgili bir değerlendirme yapabilir mi
siniz? 

CEVAP: 

Sıkıyönetim Komutanlıkları yasayla kendilerine verilen · yetkileri 
kullanmaktad~rlar. Türkiye'nin en önemli sorunu, 12 Eylül ve sonrasın
da anarşinin ortadan kaldırılmasıdır. Anarşi ortamına tekrar dönülme
mesi için, sıkıyönetimi belli bir tempoyla kaldırmanın yanısıra, fevkalade 
dikkatli olmak zorundayız. Bu, aynı zamanda halkın genel arzusudur. 
Ufak ·da olsa, anarşinin tekrar başlamasından endişe ediyoruz. 

SORU: 

Siz, gen~l seçimlerde söylediğiniz gibi, demokratik düzene geçme 
sürecini hızlandırmak ve bunu gerçekleştirmek üzere iktidara geldiniz. 
Burada sıkıyönetimden sıöz ediliyor, oysa siz siyaseti başkasına devretmiş 
gibi sadece ekonomiyle ilgili başbakan gibi konuşuyorsunuz, bu da bir çe· 
lişki değil mi? 

CEVAP: 

Türkiye zor b'ir dönemden gelmekte ve zor bir devreyi geçmektedir. 
Amacımız demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, bir daha geri
ye dönüşü imkansız hale getirmektir. Bizim zor bir, beş senemiz var. Bu 

\beş yılın içinde ekonomik mesel<:?lerin düzenlenmesi geliyor ama bu, en 
önemli mesele değildir. Bu geçtiğimiz zor beş senede ise halkımızın hiç· 
bir zaman unutmadığı ve uzun bir zaman da unutamayacağını zannetme
diğim, Türkiye'yi hala bölmek, hala bir takım anarşik hareketlere sok
mak gayretleri, dikkati çekmektedir. Bu dönemin hala atlatıldığını da 
zannetmiyorum. Hatta bunu dünya şartları içinde devamlı mücadele ha
linde olması icap eden birşey olarak görüyorum. Bu da önümüzdeki be5 
senede önemli bir konudur. Bir önemli konu daha vardır. Askeri bir ida
re döneminden geldik. Tekrar aynı döneme dönmemek şu veya bu seher-
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den bir daha demokraside eksiklik yapmamak en önemli hedeflerimizden 
biriydi. Tabii önümüzdeki önemli meselelerden biri de geçirdiğimiz 12 
Eylül dönemi öncesinde eski bir siyasi dönemden yenisine geçmiş olma
mızdır. Bu yeni siyasi düzen hepimizin, büyük ekseriyetin kabul ettiğı 
Anayasayla ortaya konuldu. Bunun icabı olarak da bir takım kanunların 
ve kısıtlamaların getirildiği bir gerçektir. Fakat kısıtlamalar ve kanunlar 
maalesef bir takım gayretleri önlemeye kafi değildir. Bunu da biliyoruz. 
Biz bu işe girerken önümüzdeki beş yıl içinde eski siyasi eğilimlerin tek
rar ortaya çıkma gayretleri içinde olacağını ve hatta bu yüzden mücadele 
verileceğini de biliyorduk. Bunu da açık açık söyledik. Bu mücadelenin 
ufak bir misalini mahalli seçimlerde gördük. Biz mahalli seçimlerde de
mokrasiye olan bağlılığımızdan dolayı kısıtlama yapılmamasını teklif et
tik. Meclisden geçirdik. Butün bu şartlar altında Türkiye'nin bugünkü 
yıönetiminin, Aiıayasa'ya da baktığınız zaman kolay bir yönetim olmadı
ğim, hele eskisiyle hiç benzemediğini kabul etmek lazım. Ben bir zaman
ların 1950'lerin başvekili değilim, ben 1984'ün Başbakanıyım. Bunu ya
parken de, memleketin nereye gitmek istediğini çok iyi biliyorum. Bizim 
karşımızda olan güçleri de gayet iyi biliyorum. Bu güçlerin kapasiteleri, 
yani kuvvetleri nedir bunları da biliyorum ve inandığım bir şey var : dü
rüst, doğru, zikzak yapmayan, taviz vermeyen bir politikayı ekonomi ve 
siyasette de uygulamaya kararlıyız. Son yedi ay içinde 26 ilde sıkıyöneti
mi· kaldırdık. 3 - 5 sene müddetle Türkiye sıkıyönetim altında yaşarken, 
bunun böyl~ olması, küçümsenmiyecek bir hadisedir. Beş yıl sonra seçim
lere giderken ·Türkiye' de demokratik sistemi, bir daha geri dönmeyecek 
tarzda sağlam temeller üzerine oturtmak amacındayız. Bunun için şahsi 
fedakarlığımız da dahil, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuz'.l 
ve bunu da kendi metodlanmızla, kendi anlayışımızla yapacağımızı, ta
biatıyla, ikazlara da dikkat edeceğimizi ifade ediyorum. En önemli hede
fimiz budur. 

SORU: 

Orta direğin durumu perişandır. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 
ve özel sektörÜn almadığı KİT'leri şimdi işsizlere satmayı teklif ediyor
sunuz. Bu konuda bir zorlama getirilecek mi? 

CEVAP: 

Ortadirek konusu partilerin ana felsefesidir. Enflasyonun aşağıya 
çekilmesiyle ortadirek kazançlı çıkacaktır. KİT'lerde çalışan işçilerin fab
rikalara ortak olması konusunda büyük kolaylıklar gösterilecektir. Bu 
konuda zorlama diye birşey düşünülmemektedir. KİT'lerin özel sektör~ 
devredilmesi şeklindeki laflar da bize ait değildir. İşçilere hisse senedi V::! · 
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rirken, yüzde Sl'i devlette kalsın diye bir düşüncemiz yok. Devleti sade
ce güvence unsuru olarak düşünüyoruz. Boğaz köprüsünün satışıyla il
gili yönetmelik de hazırlanmaktadır. Yayınlandıktan bir ay sonra da sa
tışa başlanacaktır. Nükleer santral konusunda henüz kesin bir karara 
varamadık. 

SORU: 

İşçilere hisse senedi verilmesi konusunda milletin malının, milletin 
bir bölümüne verilmesi sil!ce sosyal adalet anlayışına uyar mı? işçiler al
dıkları hisse senetlerini satabilecekler mi? 

CEVAP: 

KİT'lerin sermayesini kar verecek şekilde saptayacağız. KİT'lere de 
ithalat serbestliği verilecek. İşçiler aldıkları hisse senetlerini satabilecek
ler, ama bazı şeyler de getirebiliriz. 

SORU: 

Türk- Yunan ilişkileri konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

CEVAP: 

Ana prensibimiz komşularımızla iyi geçinmektir. Ancak, Yunanis
tan ortak pazar üyeliğimize karşı çıkmasın ve Yunan aciaları için konulan 
limitleri aşmasın. Yunanlılarla, asırlardır beraber yaŞamaktayız. Bir ta
kım ihtilaflarda'n her zaman için Türklerin galip ·çıktığı görülmüştüı:-. 

Bundan dolayı sadece Papandreu değil, .tüm. Yunanlı yöneticiler çekin
genlik duymaktadırlar. Eğer dostluklar kurulursa, gerginlikleri artırma 
yerine azaltma yoluna gidersek hem bizim, hem de Yunanistan'ın fayda
sına olur. Meselelerin dondurulması için bir adım olarak vizeyi . kaldırdık 
ve Yunan adalarına gıda maddesi vermeyi teklif ettik. 

SORU: 

, Türkiye' de yaşayan Ermenileri temsil edecek bir heyetin oluşturul
ması konusunda düşünceleriniz nedir? 

CEVAP: 

'Bizler, Türkiye'deki Ermenileri vatandaşlarımız olarak goruyor, 
prensip olarak ayırım yapmıyor ve cemaatleri içindeki olaylara da müda
hale etmiyoruz. Dışardaki temsilciliklerimize yapılan saldırıların, basını
mızda Ermeni saldırısı olarak alınmasını doğru bulmuyorum. Bunu ya
panlar teröristtir. Bunlar Ermeni cemaatini bu işin i·çine çekmek istiyor-
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lar. Aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Suçlular varsa yakalanır. Ancak 
sorumluluğun bir gruba mal edilmesi olamaz. 

SORU: 

Türkiye'ye yapılan yardımın azaltılması eğiliminde olan ABD kon
gresine karşı ne yapılması düşünülüyor? 

CEVAP: 

Bu gihi laflar bize de sık sık geliyor. Ancak kuvvetli bir devlet ba~
kanı yüzde 95 dediğini yaptırır. Hele ki, bu Reagan gibi bir devlet başka
nıysa bunu yaptırma gücü yüksektir. 

SORU: 

ABD hükümetinin Türk tekstiline karşı gümrük duvarlarını artır

ması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

Bu konuda gerekli her türlü başvuru yapılacaktır. Biz Türkiye'ye 
kredi sağlanmasından öte, ticari kolaylık sağlanmasından yanayız. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İ FLORYA KÖŞKÜNDE 
ZİYARETIEN SONRA YAPILAN AÇIKLAMA VE BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Ağustos 1984 

Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık olağan görüşmemizi yaptık. 
Kendisine geçen haftaki hükümet faaliyetleri ve bizim faaliyetlerimiz hak
kında bilgi verdik. Özel kuruluşlarla son günlerde yapılan toplantılar ve 
ortaya atılan görüşler hakkında ve Türkiye'nin ekonomik durumu ile dış 
ilişkileri hakkında da bilgi sundum. 

Soru : - Kamu İktisadi Kuruluşlannın hisse senetleri halka satı
lırken 16 bin lira alan bir işçisi de bu fabrikalara ortak olabilir mi? 

Cevap: - 16 bin lira aylık alan işçi yok. Siz yanlış biliyorsunuz. 
MESS'le yapılan toplu sözleşmeyi söyle·~iler. Birçok hakların yanısıra iş
çilerin saat başına aldıkları ücret asgari 180 lira. Ona göre siz hesap
layın. 

Soru : - Dün yemekte ciddi muhalefet yok dediniz. Gerçekten yok 
mu? 

Cevap: - Vardır. Sizler muhalefeti daha çok bizim içimizde anyor
sunuz. 
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İZMİT GEZİSİNDE BELEDİYE ÖNÜNDE YURTTAŞLARA 

HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

17 Ağustos 1984 

Sayın Yurttaşlarım, 

Burada şunu belirtmek isterim ki; yerel yönetimlere giderek daha 
büyük önem verilecektir. Herşey merkezden idare edilemez, eğer biz her
şeyi Ankara' dan idare etmeye kalkarsak yanlış yaparız. Seçildikleri za
man belediye başkanı arkadaşlarımıza iyi çahşın, yoksa nefesimi ense
nizde hissedersiniz demiştim. Şimdi teker teker gezip nasıl çalıştıklarına 
bakıyor, bilgi alıyorum. Türkiye büyüyen bir · memlekettir. İstanbul, İz
mir, Ankara ve Kocaeli normalin üzerinde nüfus artışı gösteren illerin 
arasındadır. Bu bölgelere akın akın insanlar gelmekte ve bu durum ihti
yaçları da beraberinde getirmektedir. İzmit kıörfezi, ben üniversiteden 
mezun olduğum yıllarda tertemiz bir kıörıfezdi. Balıklar da vardı, denize 
de girilebiliyordu. Biz, bu körfezi ölü deniz olmaktan kurtaracağız. An
cak iş isteyenler var. Yeni iş sahaları açmak mecburiyeti var. Tesisler ku
myoruz. Fabrikalar yapıyoruz. Bunlar, zamanla denizi kirletmekte etken 
oluyorlar. Ama bunun da çaresini düşünüp bulacağız. Memleket ileriye 
gitsin istediğimiz budur. Geçmiş yıllarda İstarrbul'a köprü yapılsın, yapıl
masın, televizyon olsun olmasın tartışmaları yapılıyordu. Şimdi, akşam 
saatlerinde İstanbul'da trafiğin durumu malum. İkinci ve üçüncü köprü
lerin yanısıra tünel de yapılacak. Türkiye'nin ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Sizin, vilayetiniz, Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesidir. Sanayi olması 
demek çok kimsenin iş bulması demektir. San~yi ürünlerinin pazarlan
ması, . acentelikler kurulması, nakledilmesi, ihracatı yeni yeni iş sahaları 
demektir. Onun için bu şehirlere önem vereceğiz. Biz, belediyelerimize 
geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem veriyoruz. Mahalli idarelerle 
ilgili yeni bir kanun geçirdik, her sene genel bütçeden genel gelirlerden 
belediyelerimize daha fazla hisse vereceğiz. Bu oran eskiden yüzde beşti., 
birkaç sene sonra yüzde 12'ye çıkacak. Yani, iki mislinden fazla olacak. 
Bizim genç olduğumuz, mektebe gittiğimiz devirlerde başka bir Türkiye 
vardı. Şehirleri ufak, nüfusu daha az bir Türkiye, ama şimdi yapılacak 
yeni nüfus sayımında göreceksiniz ki 50 milyonun üzerine çıkmış bir Tür
kiye olacağız. Bu ufak bir rakam değildir ve bizim daha fazla hizmet ver
memizi gerektiren bir olaydır. 
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PAMUKOVA İLÇESİNDE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

17 Ağustos 1984 

Son günlerde yurdumuza yapılan ziyaretleri biliyorsunuz. Arap ya
rımadasından bize pek kimse gelmezdi, şimdi arka arkaya geliyorlar. Baş
bakanlar geliyorlar, Emirler geliyor. İşte Eylül ayının içerisinde Suudi 
Arabistan Veliahtı Prens Abdullah misafirim olacak. Demekki Türkiye'
nin itibarı yukarıya çıkıyor, onun için geliyorlar. Bunları daha önceleri 
çağırırdık, hatta görüşemezdik. 

Yurdun her tarafını geziyoruz. Seçimleri geride bıraktık, ama yur
dun her tarafında vatandaşlarla tekrar görüşmeye, dertlerini dinlemeye 
çalışıyorum. Trakya'yı gezdim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezdim, 
şimdi de buralardan İzmir'e ulaşan bir geziye çıktım. Gittiğim her yerde 
vatandaşın; meselelerin çözüldüğünü, özellikle durumun daha iyiye gitti
ğini farketmeye başladığını, gördüm. Memleketimiz geçen sene durakla
yan ihracatını büyük bir hızla artırıyor~ Bu dünyanın en yüksek hızıdır. 
Şu anda Arap memleketlerine ihracat yapıyoruz. Mesela konfeksiyon fü
racatımız geçen sene 760 milyon dolar idi. Bu yıl 6_ ayda yapılan konfek
siyon ihracatımız 770 milyon doları bulmuştur. Demek ki 1,5 milyar do
lan bulacağız. Bu yıl milli gelirimiz de yüzde 5 gibi.bir h_ızla artıyor. Bu, 
son yılın en yüksek rakamıdır. 

Şunu ifade edeyim ki, her şehir, her köy kendisine göre bir gelişme 
içindedir. Biz meselelere yukardan bakıyoruz. Topyekun görmeye çalışı
yoruz. 

!Mühim olan mesele, vatandaşlarımızın birbirini severek, . elbirliği ile, 
gönül birliği ile çalışmasıdır. Biz zaten bu maksat için iktidara talip ol· 
duk. Vatandaşlarımızı birleştirelim, eski ayrılıklara, kavgalı günlere hiç
bir 'zaman dönmeyelim, memleketi iyiye götürelim ki, çocuklarımıza da
ha iyi istikbal hazırlayalım. 
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ESKİŞEHİR TİCARET ODASININ DÜZENLEDİGİ TQPLANTIDA 
YAPILAN KONUŞMA 

17 Ağustos 1984 

Dünyanın dikkatleri, bugün Türkiye nereye gidiyor diye üzerimize 
çevrilmiştir. 

Türkiye büyük ihracat hamlesi içindedir. Ancak bu gelişmeyi devanı 
ettirmek daha çok çalışmakla mümkün olur. 

· Burada hatırlatayım ki, Güney Kore'nin yıllık ihracatı 25 milyar 
dolar olduğu halde Türkiye'nin ihracatı ancak 7 -7,5 milyar dolara ulaşa
bilecektir. Bugün uygulanan politikayı zikzak yapmadan götürürsek Türk 
sanayini, Türk ekonomisini, hepsinden önemlisi, Türkiye'yi i !eri ülkeler 
arasına kısa zamanda sokabiliriz. 

Türkiye' de artık ekonomik konular konuşulmaya başlanmıştır. Es
kiden spora ağırlık veren gazetelerin bugün ekonomi sayfaları düzenle
diklerini görüyoruz. Bana sorulan soruların yüzde 80'ni de ekonomiyle 
ilgilidir. Burilar çok önemli gelişmelerdir. 

Bundan bir ay önce domates münakaşası başlamıştı, o bitti ardın
dan patates münakaşası başladı, Türkiye'yi sık sık dolaşıyorum, entere
san bulgularımız var. Çiftçimiz, bugüne kadar durumunu iyi gösterme
meye'· gayret eder, gizlemeye çalışırdı, fakat bu sefer herkes gülüyor, <<'böy
le fiyatı görmedim» diye seviniyor. 

Türkiye artık dış piyasalara açılıyor. Bu yüzden "fiyat artışı normal
dir. Fiyatın artması üretimin artmasına neden" olacaktır, bu iş birbirine 
bağlıdır. 
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ÇELİK PALAS'TA BASIN MENSUPLARI İLE YAPILAN SOHBET 

SIRASINDA ÇEŞİTLİ SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

19 Ağustos 1984 

Demokrasi hakkında bugüne kadar söylediklerim öyle gayriciddi 
şeyler değildir. Şaka içinde söylenmiş şeyler değildir. Oturup konuşuyo
ruz, meselelerimizi değerlendiriyoruz, yemek ·yiyoruz. Parlamento dışın
daki partilerle de her zaman medeni münasebetler kurarız. Demokrasi ko
nusunda söylediklerim şaka değildir. Şimdi bizim karşılaştığımız durum 
şu: Meclis'te bir 'ana muhalefet partimiz vardır. Bir de, yerel ana muha
lefet dedim, onlara da paye verebilmek için. Belediye meclislerinde bir
çok yerde bizim muhalefetimiz SODEP'tir. 

Soru : - Size göre Meclis dışı muhalefet etkili olacak mı? 

Cevap: - Onu zaman gösterir. Ama Meclis' deki muhalefet etkinli
ğini pek bozmaz. 

Soru: - Muhalefeti güçlü buluyormusunuz? 

Cevap: - Bi~ muhalefetin hiç birini hafife almayız. Güçlü olup 
olmamak ayrı bir şey. Onun takdirini yapmak istemiyorum, ama bu 
takdirleri başkaları yapıyor. Onun için aramıza· fitne sokmaya çalışıyor
lar ama biz her zaman muhalefeti ciddiye alırız. Hafife almayız. Belld 
önümüzdeki seçimlerden sonra, bir SODEP ve Meclis dışındaki diğer dış
lamama durumunda kalırız. 

Soru: - Bazı Milletvekilleri Meclis'te diğer parti milletvekilleri ile 
anlaşma yoluna gidiyorlar. Buna ne dersiniz? 

Cevap: - Bu demokrasinin kendi hususiyetidir. Demokraside, Mec
lis'te kararlar reyle verilir. Eğer iktidar, kararını kendi anladığı şekilde 
geçirmek durumundaysa birarada hareket eder, o şekilde geçirir. 

Bu arada «biraz da bizim sözümüz olsun, siz vazgeçin kendi prog
ramınızdan» denilirse, o fevkalade yanlış olur. Biz onlann _ programını mı 
yapıyoruz? Ama öyle konular var ki, o konularda şunu müşa'hade ettim! 
Bizim arkadaşlarımız muhalefetin tekliflerini bazen komisyonlarda, ba
zen Meclis'te kabul ettiler. 
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Soru : - Meclis'teki muhalefet ile yerel muhalefet arasında bir 
karşılaştırma yapabilir misiniz? 

Cevap: - Yerel muhalefeti ben farketmem onu belediye başkan
larına sorun. 

Soru : - Türkiye' de işler iyiye gidiyor diyorsunuz ... 

Cevap : - İnanmadığım şeyi söylem em ... 

Soru : - Nükleer Santral ihalesi konusunda bir açıklama yaparmı
sınız? 

Cevap: - İhaleye Federal Almanya ve Kanada Firmaları katıldı. 
Bunların durumlarını değerlendiriyoruz, bu değerlendirmeden sonra du
rum. aç1klığa kavuşacak. İhalenin bitiş tarihi ile ilgili olarak da bazı tek
nik ve mali konular var. Bu yüzden iki firma yöneticilerini çağıracağu. 
Enerji Bakanımız kendileriyle görüşecektir. 
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BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASININ KURULUŞUNUN 
95. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN TOPLANTIDA 

YAPILAN KONUŞMA 

Tür ki yenin ekonomik durumu giderek gelişme göstermektedir. 
Ekonomide liberasyona geçilmiştir. Liberasyon, tarım alanında da uygu
lanmaktadır. Türkiye ekonomisi son 4-5 yılda kabuk değiştiriyor ve ciddi 
bir yapısal değişikliği yaşıyor. Ekonomide rekabet olmazsa, gelişme ol
maz. Biz, ekono:ı;nide rekabeti getirdik. 

Bu yılın sonunda, ihracatımız 7 milyar 500 milyon dolara ulaşacak
tır. Tahminimiz böyledir. Bu ihracatta sanayi ürünlerinin payı yüzde 85' 
tir. 4 yıl önce is sanayi ürünlerinin genel ihracatımızdaki payı yüzde 38 
idi. Demek ki hızlı bir gelişme vardır. Milli gelir artışı da yüzde S'in üs
tüne çıkarak yüzde 5.7 gibi bir rakama ulaşmıştır. İstanbul Sanayi Oda
sının yaptığı araştırmaya göre, sanayideki kullanım kapasitesinde 12-13 
puanlık bir artış olmuştur. Kısacası, Türk ~konomisi hızlı bir gelişmenin 
içine girmiştir. Zaten ekonomik alanda gelişmemiz de zorunludur. Çün
kü Türkiye, başka devletlerin para yardımıyla ve kred~leriyle yaşamaya 
devam edemezdi.. Bunun için gelişmemiz zorunludur diyorum. 1981 yılı 
başından bu yana,· ülkemizde uygulanan ekonomik politika da bu düşün
ce doğrultusunda.dır. 

İç piyasada fiyatları düşürmek ve kaliteyi artırmak için ithalat yap
tık Ama, bu ithalat çok cüzidir. Rekabet olmuştur ve olmaktadır. Bu 
rekabet gelişmeyi sağlayacaktır. 

Tarım ürünlerinin fiyatları dış pazarlara oranla düşüktUr. Dış ta
lepler nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatları da yukarıya çekilmektedir. 

Tarım ürünlerinin fiyatları dış pazarlara oranla düşüktür. Dış talep
ler nedeniyle tarım ürünleri fiyatları yukarıya çekilmiştir. 

Tabii bu arada enflasyonla mücadeleyi çok sıkı tutmalıyız. Enflas
yonun yükselmemesi lazımdır. Enflasyon yüksek rakamlara çıkarsa, hepi
miz hesabı şaşırırız. Yüksek enflasyon hepimizin hesabını bozacağı gibi, 
sosyal dengemizi de bozar. Bunun için, enflasyonla mücadelede işi sıkı 
tutuyoruz. · 

Enflasyonun aşağı çekilmesi zorunludur. Ancak enflasyonu aşağıya 
çekerken, geçmişte yapılan bazı hatalar var, aynı hataları yapmamalıyız. 
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KARACABEY'DE ÖZEL SEKTÖRE AİT BİR. SALÇA FABRİKASININ 
EK TESİSLERİNİN AÇILIŞI İLE CUMHURİYET ALANINDA 
TOPLANAN YURTTAŞLARA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

19 Ağustos 1984 

Türkiye her yönüyle ciddi bir gelişme içindedir. Hükümetle vatan
daşın karşılıklı güvenleri ile bütün sorunlar hallolmaktadır. Bu sene 
memleketimiz ciddi bir gelişme hamlesi içindedir. Özellikle çiftçimizden 
başlayan bir hareket var' Çiftçinin, hem üretimi artıyor hem de malı da
ha iyi değer kazanıyor. Her zaman ifade ettiğim gibi memleketin pazarları
nı geliştirirsek, tabiatı ile çiftçinin malı daha iyi değer kazanır. Domates 
ve soğan bu mıntıkada çok iyi. Fiyatlar da iyi. İnşallah bu fiyatların iyi
Jiği ileride esnafa doğru gelecektir. Esnaftan da bütün ekonomiye kaya
caktır. Memleketin ihracatı arttıkça yani bütün mallar sadece İstanbul'a, 
An'kara'ya, İzmir' değil, yurdun her köşesine ve yurtdışına da gittikçe, 
mi nefunuz değeri daha iyi bilinecektir. Ve bu yüzden de çiftçimiz daha 
iyi para kazanacaktır. 

İhracatımıza gelince bu yıl 7,5 Milyar dolar dolayında olacaktır. 
Türkiye bu sene en fazla ihracatı artan ülke oluyor ve bu rekor kırıyor. 

Her zaman geri kalacak değiliz ya. Birazda il!eriye gidelim. Sizler çalışın, 
biz de çalışalım, bütün mesele Türkiye'yi ileriye götürmektir. Unutmaya
lımki nüfusumuz artıyor. 50 Milyonluk güçlü bir ülke oluyoruz. Güçlü bir 
ülke olalım ki gelecekte gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi bir istikbal 
hazırlayalım. Biz bu sene tarımcıya kolaylık olsun diye tohumluk ithalini 
serbest bıraktık. SebzeciHk için bu önemli bir hadise. İyi cins tohumların 
gelmesi lazımki, daha iyi verimler alınsm Bu mintıkanın çiftçisi daha iyi 
biliyor. Bunu bende biliyorum. Gezdiğim her yerde bu gelişmeyi müşahe
de diyorum. Hükümet oluşumuzdan bu yana 8 aylık bir süre geçti. Hiç 
bir hükümetin el atmaya cesaret edemediği konulara el attık. Birçokla
rını bugün çok çok ileri götürmüş durumdayız. 

Düşündüğüm şudur. Türkiye ileride muhakkak güçl_ü ülkeler arası· 
na girecektir. Bunun için yeğana şart birlik, beraberlik içinde çalışmak
tır. Gayret sarfedelim, ayrılık yapmayalım, birlikten kuvvet doğar. Ve 
inanıyorum ki, Türkiye'yi 10 sene içinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına 
muhakkak sokarız. Biz vatandaşa, vatandaş bize güveniyor. Bu karşılıklı 
güven içinde 'meselelerin hepsi halolur. Un var, şeker var ve sizler de 
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bizi seçmekle helvanın en iyisini yaptınız. Belediyeyi de bize verdiniz. 
Çalışmayan belediye başkanlarının önce ben ensesindeyim. 

Yurdumuzda bugün 100-150 bin to.a dolayında salça üretimi vardır. 
Bu gibi tesisler, tarım ürünlerini değerlendiriyor ve tarımda teknolojiyj 
getirmeye yardımcı oluyor. Tarımda gelirin artmasına yardımcı oluyor. 
Genelde de istihsali yönlendiriyor. Tarıma dayalı sanayi işte budur. Ümit 
ediyorum ki, bu gibi tesisler, daha da çoğalır. Bu da köylümüze daha iyi 
uir gelir sağlayacaktır. Mühim olan konu şudur; Üretici ile tüketici ara
~mda iyi bir denge kurulmalıdır. Üretici layık olduğu makul olan fiyatı 
alabilmeli, ama bu fiyat makul olmalı ki, tüketici de pahalılıktan şika
yet etmesin. Bu bir denge meselesidir. Denge dediğim hadise işte budur. 
Biz bütün meseleye bu anlayış içinde görüyoruz. Fabrika ile üreticiler 
makul bir düzeyde anlaşmalı ki, iki tarafta zarar etmesin. Çünkü birlik 
ve beraberlik içinde hareket edersek, bundan herkes istifade eder, memle
ket istifade eder, gelecek nesil istifade eder, bunun için her iki tarafta el 
ele vermelidir. Menfaatlerin bir istikamette olduğuna fabrikalarla üretici
ler karar vermelidirler. 
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BALIKESİR GEZİSİ SIRASINDA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİYLE 
BELEDİYE SARAYININ TEMELLERİNİN ATILIŞINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

19 Ağustos 1984 

Bizler esnaf ve sanatkarımızı kendi işyerinin ve dükkanının sahibi 
yapmak istiyoruz. Zira, kendi işyerinin sahibi olan esnaf ve sanatkarın 
çalışma şev ki daha çok artacak, bu da üretim artışına yol açacaktır. Bu 
nedenle, sadece Ballkesir' de değil yurdun her tarafından · yüzlerce binler
ce küÇük sanayi siteleri faaliyet haline seçmektedir ve geçmeye devam 
edecektir. Biz, bu sene 1984 proğramında yer alan ek ödenekle beraber 
~-adece küçük sanayi siteleri içine 40 milyar liranın üzerinde bir miktar 
ayırdık. İnanıyoruz ki bizim kadar bu konuya bu çapta ve bu geniş dü
şüncede önem vermiş hiç bir iktidar yoktur. 8 aydan bu yana iktidarda
yız. Çalışma tempomuzu korkmadan v~ engel tanımadan devam ettirece
ğiz. Önümüzdeki yıllarda sizlerin çalışması ve bizim gayretimizle dünya
nın sayılı ülkeleri arasına gireceğimize inanıyorum. 
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MANİSA İLİNDE HALKA HİTABEN Y~ILAN KONUŞMA 

19 Ağustos 1984 

Sevgili Vatandaşlarım, 

İhracatımız giderek büyümektedir. Sizler de elinize geçen parayla 
gerek tarımda, gerekse ticaret ve sanayideki işlerin geliştirilmesi için 
kullanınız. Bu memlekette eskiden üzerinde döviz, yani yabancı para ta
şıyanlar hapse giriyordu. Niçin bizim vatandaşımız yabancı para taşıdı 
diye hapse girsin? 50 yıldır değiştirilemeyen bu uygulamayı biz bir ham 
lede yaptık. Vatandaşımız da artık Alman vatandaşı gibi, öteki batılı üJ
kderin vatandaşları gibi cebinde yabancı para taşıyabiliyor. Şu anda 
bankalarımızda 450 milyon doları aşkın yabancı para var. Bu da yap
uğımız işin müsbet neticesidir. Ayrıca şunu da belirteyim ki, biz eko
nomide liberasyon uyguluyor, dışarıdan Türkiye'ye sanayi malları gel
mesini kolaylaştırıyoruz. İçerdeki sanayicimiz ve üreticimiz dışarıyla re
kabet etmelidir. Neden? İçerideki tüketici daha ucuz daha kaliteli mal 
alsın diye. Biz, eskiden olduğu gibi, ben şu malı yapıyorum ve bu malı 
yaptığıma göre bu malın Türkiye'ye girmesini yasaklayı.n fikrine uyma
dık. Aksi taktirde bildikleri fiyatı koymaya devam ederler, kaliteyi de 
diledikleri gibi dÜşürürlerdi. Bu yüzden vatandaşımız adet haline getir
miş: «Bu malın Avrupası yok mu?» diye sorardı. Şimdi biz kesin kes şu
nu söyledik : Bundan sonra Türkiye' de yapılmış hiçbir malın yabancısı 
yasaklanmaz. Herkes hesabını iyi yapsın. Bizim vatandaşımıza da iyi maJ 
verHsin. Bunu yaptık, zannettiler ki Avrupa malları Türkiye'yi qasacak 
Hayır, hiç öyle birşey olmadı bilakis imalatçı daha iyi mallar daha kali
teli mallar yapmaya başladı. 
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İZMİR'DE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET 
SIRASINDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

20 Ağustos 1984 

Soru: - Yeni devlet tahvilleri çıkarılmayacak mı? 

Cevap: - Yeni bir gelişme içindeyiz. Devlet tahvillerini ihale yolu 
ile satmak için çalışıyoruz. Bu şekilde faiz serbestiyetine geçiş olacaktır. 
Nitekim Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Amerika'da, hazine bonoları bu 
şekilde satılmaktadır. Borsa bankerleri, bankalar ve bunlar aracılığı ile 
yada direkt olarak halka satılacak olan devlet tahvilleri, üç ve altı aylık 
dönemler halinde olacaktır» dedi. 

Soru : - Büyükkent belediyelerinin mali durumunu düzeltecek ön
lem alınıyor mu? 

Cevap: --:- «Belediye gelirleri kanunda bazı değişiklikler yapıyoruz. 
Örneğin emlak vergisi gelirlerini belediyelere bırakıyoruz. Bilindiği gib1, 
İzmir, İstanbul, Ankara yeni bir düzenlemeyle büyük şehir belediyesi ha
line getirilmişti. Nüfusu bir milyonu geçen kentleri de aynı düzeye getire
ceğiz. Adana ve . Bursa buna hazırdır. Yine büyük şehir belediyelerini 
desteklemek amacı ile devlet vergi gelirlerinin, yüzde 12'ye kadar olfü1 
kısmı mahalli idarelere b1 takılacaktır. Bu yüzde 12'lik kısma birkaç yıl 
içinde ulaşılacaktır. Büy1 ,k kentlerde yurttaşın ayağına götürülen hizmet
lerin karşılığı, mutlak? burada yaşayanlardan alınacaktır. Maliyetin al
tında su satmak ya da başka hizmeti götürmek ve oy almak düşüncesi bi
ze göre yanlıştır. Belediyeler daha sonra hükümetin kapısına gelip, yar
dım istemektedirler. Hükümetde başka yerlere yapacağı yardımları kısa
rak, belediyeye yardım etmekte dir ki, bu da bizim sosyal hizmet anlayışı
mıza ters düşme._ctedir. Büyük şehirlerde gördüğümüz kadarı ile uç böl
geler daha çok fımale uğramıştır. Buralara daha çok hizmet götüre1bilme1<: 
içjn çalışmaktayız.» 
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İZMİR PlJARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

20 Ağustos 1984 

Sevgf.ı İzmirliler, 

Vatr ndaşın gücüne inanıyor, onun teşebbüs gücüne güveniyor, Dev
letin vat mdaşa bu yolla yardımcı olmasını öngörüyoruz. Biz vatanda-;;ı
mızın 7 apma gücüne yaptığı işe devletin müdahale etmesini istemiyoruz. 
Devle1 vatandaşın yanında, o'nun yardımcısı ve destekçisidir. Bu bizim 
tabiaümıza en uygun sistemdir. İleri batı ülkelerinin uyguladıkları sis
tem de budur. 

1980'li yıllara gelinceye kadar Türkiye'de ciddi bir sanayi gelişmesi 
kaydedilmiştir. Ancak, bu gelişme yokluk ve kıtlıkları da beraberinde ge· 
tirmiştir. Türk sanayii bir korumacılık duvarı altında gelişmiştir. 

Bütün bunların düzeltilmesi 1980'li yılların ilk yıllarında ba5-
ladığımız ve yeni ekonomik program dediğimiz hadise ile başlar. Mem
bketimizde serbest ekonominin kurallarını uygulamaya çalışıyoruz. Bu
rada vatandaşımızı:µ gücüne inanıyoruz. Teşebbüs gucune inanıyoruz. 
Bu yolla kalkınmamızın daha süratle gerçekleşeceğine inanıyoruz. İkti
dara geldiğimiz zaman yaptığımız işlerden biri, döviz meselesidir. 'Eski
den cebinde döviz taşıyan herkes hapse giriyordu. Bir Türkün bir Alman' 
dan, bir Araptan, bir İngilizden farklı ne idi ki, cebinde para var diye hap
se giriyordu. Ancak şimdi ileri ülkelerde olduğu gibi Türk vatandaşlan 
Türk bankalarında döviz hesabı açtırabilmektedirler. Şimdiye kadar 
Türk bankalarından 450 milyon dolarlık döviz hesabı açılmıştır: Bu dö
vizler zamanla ekonomimizin bünyesine akacak, makina olarak, alet 
olarak,_ fabrika olarak ekonomiye katkıda bulunacaktır. Biz Türk sana
yinde yeni bir düşünce tarzı geliştirdik. Eskiden sanayide var olan koru
macılık duvarını kaldırmaya çalıştık. Korumacılığın böyle devam etme
si mümkün değildi. Mesela geçmişte Türkiye' de yapılan herhangi bir ma
lın ithali imkansızdı. Kalitesi ve fiyatı ne olursa olsun, vatandaş bunu 
almak zorundaydı. Ancak bu sistem değişti. Türkiye' de yapılan hiç bir 
malın ithali bugün yasak değildir. Tüketicjnin korunması rekabet ile 
mümkUn olur. 8 aydır. uyguladığımız bu sistem ile döviz kaybı olmamış
tır. Sanayicimiz ithal edilen mallarla rekabet etmek için kaliteli mal yap
mak zorundadır. İ·hrac.ata yönelmek zorundadır. » 
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Bugün a:çılışını yaptığımız İzmir Fuarı esas itibariyle bir ihracat 
fuarı olmalıdır. Eskiden de bu böyle idi. 1979 yılında gerçekleştirilen 

2 milyar 160 milyon dolarlık. ihracatın yüzde 60'ı tarım ürünlerinden sağ
lanmıştı. 1984'te gerçekleşmesi beklenen 7.5 milyar dolarlık ihracatta ise 
sanayi ürünleri payının yüzde 75'e ulaşmasını bekliyoruz. 

Gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir istikbal yaratmak için ihracatı
mızı arttırmak, sanayimizi, tarımımızı geliştirmek zorundayız. Türk va
tandaşı bunu yapabilir, vatandaşımız zekidir, çalışkandır, beceriklidir. 

1İnanıyorum ki, Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde vatandaş güve
nir ve teşvik edersek bütün engelleri aşar, dünyanın sayılı ülkeleri ara
sına girer. 
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İZMİR BELEDİYE MECLİSİ SALONUNDA PARTİ TEŞKİLATI VE 

PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

21 Ağustos 1984 

Yaptıklarımızın alternatifini getiren yok. Diğer partilerin bu yüz
den sesleri duyulmuyor ve itibarları olmuyor. 

Partiler menfaat gözetmezler. Şahsi menfaatlerinize sakın kapılma
yın. Hatta millete hizmet yolunda menfaatinizden feragat ediniz. Anka
ra, İstanbul ve İzmir üç önemli şehirdir. 

Bu üç büyük şehirden herhangi birinde, hatta büyük şehir belediye
sine bağlantılı ilçe belediyerinden birkaçını kaybetmiş olsaydık, görün
tü başka olurdu. Fakat üç büyük şehri ilçeleriyle elde ettik. 67 vilayetin 
SS'inde, sonradan bir iltihakla 56 oldu, biz kazandık. 1950'den bu yana 
böyle bir netice alınmamıştJr. Bu şu demektir, kuruluşumuzdan kısa bir 
süre sonra omuzlarımıza ağır bir yük binmiştir. 

Siyasi hayatta bir çok kimsenin başına problemler gelir. Bunlar
dan ders almak gerekir. 

Kardeşi kardeşe boğazlatacak bir anarşi dalgasından geldik. Aynı 
zamanda bir ekonomik anarşi yaşadık. İhracat .gelirleri petrol faturaswı 
karşılamıyordu. Türkiye batıyor, şeklinde bir ümitsizliğe düşülmüştü. Ta
rihimizde bunun bir örneği görülmemiştir. Bugünlere ulaştık diye geçen
leri unutmamak, herşeyi güllük gülüstanlık görmemek lazımdır, Yoksa 
eski acı günlere dönülür. Teşekkür etmemesi için tarihten ibret almak 
lazımdır. 

Her on yılda bir müdahale olmuştur. Her ne derseniz deyin, mü
dahale mecburiyeti doğmuştur. 

Meselelerimizi ağırlaştıran bir durum da iç siyasi durumdur. Yeni 
sistem içinde Türkiye düzgün bir siyasi ortama kavuşsun diye Anayasa 
düzenlendj, kanunlar çıkarıldı. Eski siyasi partiler kapatıldı. Ama acaba 
tamamiyle kapanmış mı oldu? 15 - 20 sene mazisi olan siyasi partilerin 
elbette bir izi olacaktır. Ama acaba millet bunu istiyor mu, eskiye dön
mek istiyor mu? İşte ben Ana vatan Partisini kurarken kafamdan bunla
rı geçirdim. Halk başka bir siyasi düzeni arzu ediyor dedim. Hatalı da 
çıkmadım. 
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12 Eylül öncesi dönemde ayrılıklar sadece dış mihraklar tarafından 
körüklenmedi, ihtiras sahibi bazı kişiler de içerde anarşi ve bölünmeden 
istifade yoluna gittiler. Bu kişiler bugün de aynı düşüncededirler. 

6 Kasım seçimlerine karar veren biz değildik. 25 Mart seçimlerine 
6 Kasım' da seçime giremeyenleri de sokacağız dedik. Parti grubumuzda 
ekseriyetle kabul edildi ve haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü yurt dı~ 
şında propagandalar yapılıyor, bu partiler seçime girerse ANAP kaylbeder, 
erken seçim olur, deniliyordu. Bu intibaı silmek lazımdı. Kanunu değiş
tirdik, yoksa giremezlerdi. Girdikleri iyi oldu. Millet doğru olanı gör
dü. 

Siyasi Partiler Kanunu zor bir kanundur. Ama biz programlı kitaplı 
olduğumuz kadar kayıtlarımızda da muntazamız. 

· Sayın Belediye Başkanları, tekrar 12 Eylül öncesine dönmemek için 
her türlü tedbiri almak lazımdır. 

Demokratik düzende kesiklik olmaması için geçmişten ders alınız . 

. Eski siyasi eğilimlerin tekrar gözükeceği anlaşılıyor. Bir takım mİ'h
raklar hesaplarını yapmış, gözlerini ANAP'a dikmişler. Dedikodu yapa
cak, karıştırmak isteyeceklerdir. Buna kapılmayınız. 

Sakın bazı yazılara inanmayınız. Gazetede yazıldı diye inanıp arka
daşlarınıza kızmayın, doğrusunu araştırın. 

Bizler herhangi bir siyasi alışkanlıktan gelmedik. Eski siyasi alış
kanlıklara kapılmayınız. 

H_izipcilik yapmayın. Karşılık beklemeden çalışın. 

Maksatlı gelenlere, içinize sızmak, size hulul etmeye çalışanlara 

dikkat edin, bu gibilere izin vermeyin. 

Parti içinde fikir tartışmaları olması nonp.aldir. Ancak yaklaşan 
kongrelere gruplaşmalar halinde gidilmesi doğru olmaz. 

Bölünmemizi bekleyenler vardır. Hayal gören bu kişiler büyük hüs
rana uğrayacaklardır. 
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İZMİR FUARI'NDA BİR BASIN MENSUBUNUN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

21 Ağustos 1984 

Soru : - İşçilerin Kit'lere ortak edileceği açıklandı. Bunu nasıl 
gerçekleştireceksiniz? 

Cevap: - İşçilerimiiz KİT'lere ortak edeceğiz. Ancak bunun için 
çeşitli formüller var. Biz bu formüllerin en uygun olanını araştırıyoruz. 

Ortaklık için kıdem tazminatı karşılığı da bir formuldür. 

Soru: - İmar affı süresinin sona eriş tarihi ile ilgili sözleriniz 
çeşitli şekillerde yorumlanıyor nedersiniz? 

Cevap: - Kanunda yer alan başvuru tarihinde bir uzatma yapaca
ğız. Ancak tekrar ediyorum. 8 Eylül' e kadar başvurmayanlar zarara uğ· 
rar. Hiç müracaat etmeyenler daha büyük .zarar görür. Devletin alacağı· 
m kimseye bırakmayız. 

760 



BODRUM AKTUR TESİSLERİNDE BASIN MENSUPLARIYLA YAPILAN 
SOHBET TOPLANTISINDA SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

23 Ağustos 1984 

Soru : - Turistlerden ayak bastı parası alınacak mı? 

Cevap: - Turistlerin yoğun olduğu şehirlerin özellikleri var. Nü
fusları, yazın çok artıyor. Mesela Bodrum, 10 ~ 12 bin kişilik Bodrum ya
zın 150 bin nüfusa ulaşıyor. Buraya gelenlerden bir defaya mahsus 200 
veya .1000 lira alınırsa, başta çöp olmak üzere belediye hizmetlerinin iyi 
verilmesi sağlanır. 

Önümüzdeki 15 - 20 yılı, bir nevi kanalizasyon meselelerinin önem
li tutulduğu yıllar olarak görebiliriz. Özellikle körfezlerin temizlenmesiy
le sörf endüstrisi ülkemizde yaygınlaşabilir. Almanya'da, bugün, 3 mil
yon kişi ~örf yapmaktadır. Bu bir sektör haline gelmiştir. 

Soru : - Emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda bir çalışma ya
pılıyor mu? 

Cevap: - Türkiye' de ölüm yaşı yüksektir. Buna bağlı olarak emek
lilik yaşının da düşünülmesi gerekebilir. Bir 'kişi çalıştığı sırada ne kadar 
prim ödeyecektir? Emekli olduğunda o kişiye ne kadar ödeme yapaca
ğız? B~ bir denge meselesidir. 20 yıl prim alıp karşılığında 30 yıl ödeme 
yapıldıgını farzedin, böyle bir dengeye sistem dayanmaz. Bu hesap mese
lesidir. Dengeye dikkat edilmiyor. Çalışanlar, emeklileri besleyecekler. 
SSK için kesilen paraların çok iyi kullanılması gerekmektedir. 

IBizim sistemimizde gördüğümüz hatalar, sağlık sisteminde başgös
teriyor. Anormal masraflar var. Her tarafa hastane kurulsun istiyorlar. 
Hastane kurulunca sorunun çözüleceğini zannediyorlar. İlk çözüm ola
rak, sjstemin verimini arttıracak hastaneler arasında rekabet sağlamalı
yız. Bu arada devlet hastanelerini devreye sokmalıyız. Bunu başarabilir
sek'· dengeler daha iyi kurulmuş olur. Ne prim vereni sıkar, ne de sigor
tadan para alanı. Bizde sigorta primleri, şu anda dünyanın en yüksek ora
nındadır. 

Bizim ekonomimiz kabuk ve yapı değiştiriyor. Artık, sadece emis
yon ölçüsü ile yetinmemiz mümkün değildir. Artık, çok daha başka fak 
de kozlarımız vardır. Ve, Türkiye bu kozları kullanacaktır. 
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BODRUM'DA BASIN MENSUPLARIYLA YAPILAN SOHBET 

26 Ağustos 1984 

Soru : - Emeklilik ücretini artıracak bir düzenlemeniz var mı? 

Cevap: - Emeklilik ücretinin, yüksek prim ödemeyle artırılması 
mümkün değildir. 

Gerçi batı ülkelerinde özel sigorta şirketleri çok yüksek primler kar
şılığında yüksek emeklilik ücreti vermektedir. Ancak, bizim ülkemizde 
aynı şeyi uygulamak mümkün değildir. Bizim primlerimiz zaten yüksek
tir. Sorun uzun vadede çözümlenebilecek bir sorundur. 

Soru: - Bir gazetede «Batı alkışı kesti» şeklinde haber yer alıyor. 
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Bu, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Struck'ın yıllar 
önce yaptığı bir eleştiridir. 

Soru : - 1980 yılında ikinci kez ertelenen dış borçların ödeme pla
nı nedir? 

Cevap : - 5 yıl ödemesiz, 5 yılı ödemeli 1 O yıl vadeli dış borcun ilk 
taksitli önümüzdeki yıl ödenecektir. 

Soru : - Borç erteleme görüşmelerinde zorunlu olduğu halde Pa
ris Kulübü karşısına çıkılmayarak özel muamele görmüştür. Bu kez Pa
ris Kulübü karşısına çıkılacak mı? 

Cevap: - Hayır böyle birşey yok. Bu işleri önümüzdeki yıl halle
deceğiz. Yani borcumuzu ödeme zamanı geldiğinde düşüneceğiz. Şu anda 
bir sı~ıntımız yok. 

Soru : - Gurbetçi çocuklarının topluma uyumu için nasıl bir prog
ram uygulayacaksınız? 

Cevap: - Almanya' dan kesin dönüş yapan gurbetçi çocuklarının 
meseleleri uzun vadede çözümlenebilir. Biliyorsunuz onlar orada doğup 
büyümüşlerdir, eğitimleri, kültürleri farklı yerlerden gelmişlerdir. Elbet
te ki Türkiye'ye uymaları çok zor. Uyum sağlamak için alınacak tedbir· 
ler ayaküstü düşünülüp ortaya konularak uygulanmaz. Bunları uzun va
dede ele almak gereki_r. 
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BODRUM'DA ANADOLU AJANSI MUHABİRİNE VERİLEN 
ÖZEL BEYANAT 

27 Ağustos 1984 

Soru: - KİT'ler Çalışanlarına nasıl satılacak? 

Cevap: - KİT'lerin çalışanlarına devri hisse senedi yoluyla ger
çekleştirilecektir. Hisse senedi ala:rı çalışanlar, ödemeyi taksitle yapacak· 
tardır. 

Hisse senedi satıışında güven unsuru olsun diye devlet de o kuru
luşta IJıissesini koruyacaktır. 

Devredilecek KİT'in bir bütün olarak ele alınıp her türlü hesabı 
yapılacaktır. 

Bu kuruluşların ekonomik olarak kar edebilmeleri neye bağlıdır? 
Yani sermayesi ne olmalıdır; barem ne olmalıdır; hakiki değeri nedir; 
defter ' kıymeti nedir? Bütün bunlara bakıp, kuruluşların orada çalışan
lara hisse senedi olarak satılması, kar getirecek tarzda, olabilir. Bunun 
da hesabının yapılması lazım. · 

Makul bir kar, makul bir ölçüde hisse senedi sahiplerine verilecek
tir. İleri yıllarda kar arttıkça hisse senedine düşen pay da artacaktır. 

Ça,ışanın ücretine zam yapıldı. Farzedelim ki toplu sözleşmede ya 
da memurun normal ücret artışında, bu ücret artışlarından bunu kese .. 
riz. Deriz şi, bunu üç senede, dört senede ödeyeceksiniz.' Aldığınız hiss~ 
sizin olacak. Bütün bunların hepsi bir esasla ortaya konulur. Yani kolay
lık getirici bir sistemle yapmak istiyoruz. 

Bu konuyla ilgili kamu ortaklığı yönetmeliği çıkarılacaktır. Yönet
melikte bu konu kısa bir şekilde yer alacak. Yani hisse senetlerinin çalı
şanlara verilmesi prensibi getirilecek. Zaten bu konuda kanun da var, 
oraya da konacak. Sonra çalışma grupları teşkil edilecek. Bunlar kademe 
kademe yapılacak. Tabii önce karlı olanlardan başlayalım ki, halkımız 
herhangi bir zarara duçar olmasın. 

Soru: - KİT'lerin çalışanlarına satılmasına pilot kuruluş belirlen
di mi? 

Cevap: - Şu anda birşey belli değil. Ama, tabii halkın kolaylıkla 
iştirak edebileceği, yani piyasaya satışı rahat olan, doğrudan doğruya tü-
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keticiye mal satan kuruluşu olabilir. Bu, çimento sanayiide olabil'ir, te'ks, 
til kuruluşu da olabilir. Sümerbank'ın herhangi bir kuruluşu olabilir. 

Soru: - Gecekonduları nasıl ıslah edeceksiniz? 

Cevap: - Gecekondular yıkılmayacak ancak, sahiplerinden çok 
büyük para cezası alınacak. Bunu almanın bir yolunu da bulacağız. 

Piar'a bir araştırma yaptırttık. Gecekondu sa!hiplerinin yüzde 80'i
nin müracaat ettikleri ya da edeceklerini öğrendik. Gecekonduları yık
mayız ama, çok büyük para cezası alırız. 

Soru: - Serbest bölgeler Genel Müdürlüğü'nün DPT bünyesine 
alınması karşısında, üç büyük ilin ticaret odaları başkanları (serbest böl
gelerin açılması işi askıya alındı» dedi. Bu konuda bir açıklamanız ola
cak mı? 

Cevap: - Herkes her mevzuda bir fikir söylüyor. Bir işi yaparken 
sağlar yapmak lazım. Öyle rastgele, aceleyle yapılmaz. Serbest bölgelerin, 
serbest ticari bölgelerin, serbest sanayi bölgelerin muhtelif durumları 
var. Yeni bir düzenleme yaptık. Belki o düzenlemeden bir parça gecikme 
olabilir. Ama, meseleyi sağlam ele almak lazımdır. Acele edip yıllarcfl 

bekleyen bir meseleyi sarıp sarmalayıp ortaya koymak istemeyiz. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İ ZİYARETTEN SONRA 
YAPILAN AÇIKLAMA VE BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

28 Ağustos 1984 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanı ile ne görüştünüz? 

Cevap: - Bu haftalık görüşmemizde önümüzdeki günlerdeki dış 

seya'hatimle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldım. 
Ondan sonra, genel durum hakkında bilgi verdim, bunun yanında yarnı
ki Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili toplantılarla ilgili görüşmeler yaptık. 
Ana hatlarıyla görüştüğümüz konular bunlardır. Bu arada, hükürnet ça
lışmalarıyla bakanlık çalışmalarıyla kendileriyle bazı görüşm elerimiz 
oldu. 

· Soru : - Doğu' daki olaylarda yeni bir gelişme var mı? 

Cevap: - Olaylarla ilgili olarak herhangi büyütülecek, ahar . lacak 
bir durum yok. Bir basit eşkiyalık, terör olayıdır. Bastırılmıştır. Zaten 
kendileri bir i~i saatlik gösteri yapıp kaçmışlardır. Bir kısmı yakalan
mıştır. Gerekli teübirlerin hepsi alınmıştır. Hadise budur. 

Soru : - Kamu iktisadi teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi sı
rasında ne gibi yenilikler getiriliyor? 

Cevap: - KİT yöneticileriyle ilgili olarak, basınımızda çok yanlış 
bazı ·şeyler çıkıyor. Hepinizin de bildiği gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri 

ile ilgili 233 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname çıktı. Bunda yönetimde 
bir yeni yaklaşım getirilmiştir. Bu yeni yaklaşımda, füellikle KİT'lerin 
daha iyi çalışmalarını öngören bir sistem getirilmiştir. Eskiden yıönetim 
kurulunda beş kişi vardır. Umum müdür haricinde, diğer dört kişi dışa
rıdan getirilebiliyordu. Halbuki bu sefer getirdiğimiz esasta, umum mü
dür daha iyi idare edebilmesi için yönetim kurulu başkanı oluyor, iki 
tane genel müdür muavini de yönetim kurulu üyesi oluyor. Yani KİT'in 
içinden insanlar getiriliyor ki, bu doğru bir yaklaşımdır. Diğer üç kişinin 
iki tanesi gene kanuna göre, rastgele değil, o işte yetişmiş ehliyetli in
sanlar olmak kaydı ile getiriliyor. Sadece bir kişi de bu kayıt aranmaya
bilir. Onun için yaptığımız düzenlemeler özellikle bazılarının yazdığı 
gibi anavatanlaştırma filan değil, tam manasiyle KİT'lere doğru dürüst 
bir yönetim kazandırmaktır. 
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Soru : - Emeklilik yaşının 55 olması üzerinde çalışılıyor mu? 

Cevap: - Bu konu tabii Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçe
cek. Geçmesi lazım. Biz her şeyin doğrusunu yapmak durumundayız. Me
seleyi bir seçim endişesine götürmek durumunda değiliz. Sosyal sigorta 
sisteminin çökmemesi lazım. Bugün çalışanlar dahil sosyal sigorta siste
mi herkesin güvencesidir. Yani sadece emekli olmaya yakın olanların 

değil. 

Eğer bu memlekette insanlar 40 - 45 yaşında emekli olur, 20 sene 
emeklilik kesintisi öder, ondan sonra da 30 sene sigortadan para alırsa, 
o sigorta sistemi yaşamaz. O sigorta sistemini yaşatmak ancak devletin 
vergisi veyahut da sigorta aidatının arttırılmasıyla mümkün olur. Yani 
çalışanlar çalışmayanlara daha fazla kendi keselerinden para transfer 
ederlerse, bu d~ sosyal adalete aykırı bir durumdur. 

Bugün sosyal sigorta sisteminde işçi ve işveren kesintisi yüzde 34'e 
çıkmıştır. Belki de daha yükseğe çıkmak mecburiyetinde kalırız. Ama 
bunun bu kadar yükseltilmesi de doğru değildir. Çalışanlar bakımından. 
İleri ülkelerde, bu yaş daha yukarıya 65 yaşa gitmiştir. 65 yaşında emekli 
olunuyor. Ve hatta daha erken emekli olabiliyorsunuz. Ancak 65 yaşında 
parayı vermeye başlanıyor. Birçok yerde bunları da müşahede ettim. 

Tabii emekli olmak isteyenler, bizde~: öncekiler daha erken emekli 
oldu, biz daha sonra olacağız diyebilirler. Ama biz gelişen bir cemiye
tiz, ileriye doğru giden bir cemiyetiz. Bu karşılanmaz yükleri ne işçinin, 
ne memurun üzerine atamayız. Yani karşılanmaz hale. gelir. Alternatifi 
nedir? Aidatı yükseltmektir. Karşılıksız para basmaktır, enflasyondur. 
Onun için, bunlar rastgele konulmuş ve bir ·endişe ile getirilmiş mesele
ler değildir. Doğrusu ne ise, teknisyenler oturup bakmışlar, bu yaşlar 
denilmiş, plana konulmuş, meclisten de bu şekilde geçmiş. Hükümetlerin 
vazifesi planda yazılan böyle önemli konuları kanun icabediyorsa onu 
meclise getirmektir. 

Soru: - Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Temmuz ayından son
ra zam yapılmayacağını söylemişti. Sizin görüşünüz nedir? 

Cevap : - Zamlar konusunda hiç kimse bir şey diyemez. Bu konu
da konuşmam. Bir ekonomik programı doğru uygulamak en önemli vazi
femizdir ve bunu da yaptığımızı biliyoruz. 

Emeklilik yaşının yükseltilmesi genç işsizlere de yarar sağlayacak
tır. Erken yaşta emekli olan tekrar iş tutuyor. İşsiz olmuyor. Yani hem 
emekli hem iş sahibi çift işli oluyor. 
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Soru.: - Tatiliniz süresince bazı bakanlar da Ankara' da bulun
madı. Bir başka sefere bunun için önlem alacak mısınız? 

Cevap: - Eleştiri yaparlar. Benim tatilimi bile eleştirdiler. Tati
li bile fazla görenler oldu. Herkesin yılda 120 güne yakın bir tatil günü 
var. Tabii bakanlık koltuğunda oturanların böyle tatili mevzubahis de. 
ğildir. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Tatil yapmak, dinlenmek yeni 
bir enerji ile çalışmak her meslek için, her dal için elzemdir. Ama maale~ 
sef, memleketimizde bu husus o manada yerleşmemiştir. Yani bir başba
kan, ileri modem ülkelerin başbakanı gibi tatil yapamaz. Yapması da 
mümkün değil. Bizim yaptığımız tatil de 10 - 15 günü geçmez. Bu da yarı 
tatil oluyor. 
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İCRAATIN İÇİNDEN (6) 

31 Ağustos 1984 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve hemen, bu akşamki 
µrogramımızın konusu hakkında sizi aydınlatmak istiyorum. Evet, konu
muz, esas iübariyle, başta Doğu ve Güney Doğu olmak üzere, yurdumuzun 
iktisaden geri kalmış yörelerinin geliştirilmesi hakkındaki icraa tımızdır. 
Ama konumuz sadece bundan ibaret midir? Kapsamı bu bölgelerimizle mi 
sınırlıdır? 

Hayır, aziz vatandaşlarım. 

Her zaman olduğu gibi, her icraatımızda olduğu gibi konumuz Tür
kiye' dir. Konumuz Türkiye'nin meseleleridir. Ve daha da ötede, konumuz, 
tek tek, ferden her birinizi ilgilendiren n:ıeselelerdir. Nedenlerini kısaca 
açıklayayım. · 

Aziz vatandaşlarım, 

Hükümet icraatı bir bütündür. Daha doğrusu, bir bütün olmak zo
rundadır. Türkiye .... Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip, bir büyük 
bir ülkeyiz. Üç ıdenize açık 8.000 küsur kilometrelik bir sahil şeridine, de
nizden yüksekliği ortalama 1.000 metreye ulaşan Orta Anadolu yaylasına 
ve dağlarla parçalanmış Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya sahibiz. Avru
pa' da hiçbir ülkenin sahip olamadığı bir coğrafya zenginliği içindeyiz. Ne 
var ki, Anadolu'nun coğrafyasını aşamamışız. Bölgeler arasında, gelişme 
dengesini sağlayamamışız. Kalkınmamızı, bölgelerimize dengeli biçimde 
dağıt~mamışız. Şimdi, ülkemizin ekonomik açıdan gerice yörelerinde ayrı 
bir rüzgar, ayrı bir heyecan esiyor. Kalkınmada öncelikli yöreler bekliyor. 
Hizmet b~kliyor .... İcraat bekliyor. Yoksa, atılan iyi bir adım, tek bir 
adım olarak bırakılırsa, işlerin iyi yürümesine imkan var mıdır? İşi bitir
mek için değil, yasak savmak için kanun çıkarmakla, sonra ıda kanunu 
kağıt üstünde bırakıp unutmakla, ülkeyi refaha götürmenin yolu var mı
dır? Her zaman söyledim, bir kere daha tekrarlıyorum. Ülke olarak layık 
olduğumuz düzeye varmakta bunca geç kalmışsak, kısacası, ülke olarak 
ne çekmişsek yarım tedbirden çekmişizdir. İcraatta başarıya ulaşmak için 
tedbiri tam almak şarttır. Tedbiri tam almak demek ise, Türkiye'nin bü-
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tün meselelerini masanın üstüne dökmek, sonra dört bir yandan çözüm 
üretmeye başlamaktır. İşte, icraat bir bütündür derken bunları kastedi
yorum. Ve şimdi size soruyorum ... Eğer icraat bir bütünse, bu bütünden 
etkilenmeyecek vatandaş var mıdır? Büyük belediyeler için bir kanun çı-
karırsınız ... Ucu gider taa Doğu'daki işsiz vatandaşın iş derdine kadar 
dayanır ... Doğu ve Güney Doğu'nun kalkınması için bir icraata girişirsi-
niz ... Ucu en büyük şehirlerimizin en gelişmiş semtlerine kadar uzanır. 
Netice itibariyle, her olumlu icraat bir yörenin, bir bölgenin değil, tüm 
Türkiye'nin üstünden bir meseleyi kaldırmaktır. Hele hele iş, başta Doğu 
ve Güney Doğu Anadolu olmak üzere kalkınmada öncelikli illerimizi, ger
çekten kalkınma yoluna sokmak ise ... konu hepimizindir. Tüm Türkiye' 
nin maddi ve manevi çıkarları demektir. MHli birlik ve beraberliğimizin 
pekişmesi demektir:. İşin ciddiyetin, 'önem ve kapsamını ben size kısaca 
özetl~yeyim. Çıkardığımız kanunla ülkemizin 27 ili kalkınmada öncelikli 
yöre kapsamına alınmıştır. Bu 27 ilimiz de iki bölüme ayrılmıştır. İlki, 
kalkınmada birinci derecede öncelikli illerdir. Bu illerimiz : Ağrı, Bingöl, 
Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Kars, Van'1dır. İkinci de
recede öncelikli illerimiz ise şunlardır: Adıyaman, Artvin, Diyarbakır, 
Elaziğ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Sivas, Çan
kırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ... ~anun kap
samına alınan iller ve yapılan ayırım bu Hlerimizin gelişmişlik endeksle
rine göre yapılmıştır. Yani tek tek her ilimizin gelişmişlik endeksi çıkarıl
mış ve bu sonuca.ulaşılmıştır. Bu ne demektir, Cleğerli vatandaşlarım? Ka
nun kapsamına alınan 27 nimiz, Türkiye'nin üçte biri demektir. Demek 
oluyor ki, biz, ülkemizin yaklaşık üçte birinden yeterince yararlanmamı
şız. Bu illerimizde yaşayan yaklaşık 17 milyon insanımızın gücünden, ze
kasmda~, yaratıcılığından, ülke olarak, yeterince faydalanmamışız. Bu 
yöreleriİn1zin toprak altı ve toprak üstü servetlerinden bihakkın istifade 
etmemişiz. İşe bu açıdan bakılınca, açıkça görülür ki, başta Doğu ve Gü
ney Doğu olmak üzere bu i11erimizin kalkınması, Türkiy.e'nin kalkınması 
demektir. Bir iç göçün önlenmesi, bütün büyük şehirlerimizin belediye 
sorunlarının çözümüne doğru en esaslı adımı atmak demektir. İşe, bu 
açıdan bakmak gerek ... Peki, diyeceksiniz ki, niçin bu illerimiz, bu bölge
lerimiz yeterince gelişmemiş? Bütün Osmanlı İmparatorluğu boyunca lbiz 
kendi coğrafyamızı aşamamışız. Coğrafyamıza göre, küçük çanaklar için
de, 'bölge bölge, yöre yöre yaşamışız. Temelde yatan ana neden: Ulaşım 
eksikliğidir. Her anlamdaki erişme eksikliğidir. Doğu'nun dağlık yapısı, 
ulaşımın, erişmenin gereğince yapılmasını engellemiştir. Elbette ki, Cum
huriyet döneminde Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizin ulaşım eksikliği, 
erişme eksikliğini gidermek için büyük hamleler yapılmıştır. Ama bir kez 

ticari canlılık~ sanayi gelismiş yörelere yerleşmişse, oralar.da iş gücüne, 

öbür tarafta da işe ihtiyaç varsa, arz talep dengesi kendiliğinden kurulur. 

769 



İşsiz adam, yorganını sırtladığı giıbi büyük şehire gelir. Bu olgunun, bu 
ekonomik olgunun önüne yasakçılıkla geçemezsiniz. Tedbiri kaynağında 
almak şarttır. Bugün, enflasyonla birlikte, Türkiye'mizin en büyük soru
nu işsizliktir. İşsizlik de, özellikle kalkınmada öncelikli bölgelerimizde 
yoğunlaşmıştır. Kaynak oradadır. İşte bu nedenlerle, kalkınmada önce1. 
Iiıkli yörelerimiz-le ilgili iki ayrı teşvik kanununun çıkmasını sağladık. As
lım ararsanız, planlı kalkınma döneminin başından, yani 1963'den beri bu 
bölgelerimizle ilgili teşvik tedlbirleri vaz edilmiştir. Ama tedbir vaz et
mekle iş bitmez ... Önemli olan, 1963'ten heri kamu yatırımları çoğunluk
la gelişmiş bölgelere yayılmıştır. Neden? Bir kere iktisadi denge gelişmiş 
bölgeler lehinde bozulunca, kamu yatırımları da, ülkenin iktisadi hayati
yetini idame ettirebilmek için, ekonominin genel akışı ile birlikte akmış
tır. O halde, şimdi ne yapmak gerekir? Biz meseleye üç temel açıdan yak
laştık. Birincisi, herşeyden önce, bugün Doğu ve Güney Doğu' da bilfiil 
çalışan işçi ve memurlarımızın hayat seviyesini yükselterek özellikle, genç 
işçi ve memurlarımızı Doğu' da görev almaya teşvik etmektir. İkinci aşa
ma : Özel sektörü, kalkınmada öncelikli yörelere yatırım yapmaya, iş sa
hası açmaya her yönden teşvik etmek, özendirmektir ... Üçüncüsü ise: 
Kamu yatırımlarından bu bölgelerimizin daha fazla pay almasını sağla
mak. .. ve eğer gerekirse, bizzat Devlet olarak bu bölgelerde ekonomik 
yatırımlara başlamaktır. Birinci konu.da, bakınız, ne yaptık? .. Bu yöreler
de çalışan işçi ve memurlarımızın ücretİerinin vergilendirilmesinde özel 
indirimi 10 misline kadar çıkarma hakkını, Bakanlar Kurulu olarak, elde 
ettik. Uygulamaya ise şöyle başladık. İllerimizin yapısına göre, özel vergi 
indirimini, 4 misline, 3 misline, 2 misline çıkardık. Bu neyi ifade ediyor? 
İzah edeyim. Özel indirimin 4 katı günde 600, ayda 18.000, yılda 216.000 
liradır. Yani o bölgede bilfiil çalışanlarımız bu miktar paranın vergisin
den muaf tutulacaktır. Özel indirimin 3 katı ise günde 450, ayda 13.500, 
yılda 162.000 liradır. Özel indirimin 2 katı ise günde 300, ayda 9.000, yılda 
108.000 liradır. Bunlar hiç de küçümsenecek indirimler değildir, aziz va
tandaşlarım. Sonuç olarak, bu yörelerde çalışan yaklaşık 250.000 işçi ile 
204.000 memurumuzun eline ayda 2 milyar liranın üstünde daha fazla pa
ra geçecektir. Toplam olarak, bu da yılda 25 milyara yakın bir para de
mektir. Devlet, kendi vergi gelirlerinden, bu vatandaşlarımız lehine, feda
'karlıkta bulunmaktadır. Ama bu yolla, hem bu vatandaşlarımızın hayat 
seviyesi nısbi olarak yükselecek, hemde oralarda ekonomik hayat canla
nacaktır. İşçi ve memurumuz kadar esnafın da yüzü gülecektir ... İcraatı
mızın ikinci aşamasına gelince ... 

Aziz vatandaşlarım, 

Milletçe, her alanda gerçekçi olmamız gerek. Gerçeği cesaretle gör
mek ve cesaretle söylemek gerek. Doğu ve Güney Doğu'nun kalkınması 
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için sanayileşmesi esastır. Ama Türkiye'de sanayii besleyen kaynak tarım
dır. Doğu ve Güney Doğu'da ise tarım gelirleri yeterli değildir. Bu bölge
lerimizin tarımsal alanda zenginleşmesini sağlamak, sonra da tarımdan 
gelen kaynaklarla bölgenin kenıdi sanayiini yaratmasına imkan tanımak, 
dbette ki, esas ama uzun vadeli stratejimizdir. Çünkü bu yörelerimizin 
tarım sorunlarına çözüm bulmak bir anda yapılacak iş değil, yılların me
selesidir. Bunu, burada, açıkça ifade ediyorum. O halde ne yapılmalıdır? 
Önümüzde iki gerçekçi ve daha kısa vadeli yol vardır. Birincisi, ekonomi
nin ta!bii kurallarına uymak, ekonomik açıdan gelişmemiş yörelere yatı
rım yapmayı, özel sektör için her açıdan verimli, karlı, hatta ayrıcalıklı 
hale getirmektir. Türk özel sektörünü, Türık müteşebbisini Doğu'ya ya
tırım yapmaya teşvik etmektir. İşte, biz, başta Doğu ve Güney Doğu ol
mak üzere kalkınmada öncelikli yörelerimizin kalkınması yolunda, şimdi
ye kadar görülmemiş oranda, büyük teşvik tedbirleri getirdik. Bundan 
böyle, bu yörelerde kurulacak, tevsik belgesi almış bütün fabrikalar, iş
letmeler, yatırımlar için ithal edilecek makine, yedek parça vs. gümrük 
vergisinden muaftır. Bunlardan gümrük vergisi alınmayacaktır. Kalkın
mada 1. derecede öncelikli illerimizde kurulacak işletmelere % 100 vergi 
muafiyeti tanınmıştır. İkinci derecedeki illerde ise muafiyet oranı % 60' 
dfr. Gene bu yörelerde yapılacak yatırım için arsa, arazi tedarikinde vera
~et- intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta vergisi, emlak vergisi, 
harçlar, resimler, Belediye harç ve resimleri alınmayacaktır. Yeter ki, mü
teşebbis vatandaşlarım arazilerini kolayca alsınlar. Yatırıma bir an önce 
başlasınlar. Bir, kamu ortaklığı fonu kurulmuştur. Amaç, kalkınmaıda ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımlara destek sağlamaktır. Bu gibi kuru
luşlara yatırım sırasında, işletme sırasında yeterli kredi, icabında ortak
lık desteği sağlanacaktır. Öncelikli yörelerde, teşvik almış işletmelerde ça
lışôn bütün işçiler, yatırımın ilk 5 yılı 'boyunca, bir ya da iki sayı daha 
yüksek özel vergi indirimi alacaklardır. İşte, bizim yatırımcıya da, işçiye 
de açtığımız ufuk budur. Eğer öngördüğümüz iktisadi gelişmenin temel
leri ·atılmaya başlanırsa, hiçbir kuşkum yoktur ki, göç tersine çalışacak, 
göç Batı' dan Doğu'ya doğru akacaktır. Şimdi, sanıyorum, aklınıza şu so
ru geliyor: Bütün bu teşviklere, sağlanan avantajlara, hatta imtiyazlara 
rağmen özel sektör yatırımları acaba Doğu'ya akacak mı? Biz, hükümet 
olarak, bu konuda iyimseriz. Çünkü, bu tedbirler akılcı tedbirlerdir. Zor
lama değil, teşvjk esas alınmıştır. Ama, bu akşam, burada, şu hususu ha
tırlatmak istiyorum: 

Aziz vatandaşlarım, 

Biliyorsunuz, biz ekonomide devlet mudahalesini, yasakçılığı asga
riye indirmeyi öngörülen ve bu taahhütle iş başına gelmiş bir iktidarız. 
Hükümet programları, hükümetlerin Yüce Meclise ve millete karşı taah-
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hütleridir. Verilmiş sözleridir. Bizim hükümet programımızda şu husus 
açık- seçik belirtilmiştir. Başta Doğu ve Güney Doğu olmak üzere kalkın
mada öncelikli yörelerin gelişmesi yolunda, hükümet olarak ilk hare
keti vermek amacıyla kamu kuruluşlarını kullanınız. Hükümet olarak dev
reye gireriz. Yeni -yeni işletmeler, bir kere verimle çalışmaya başlayınca 
da, işletmeyi hisse senedi yoluyla, millete devrederiz. Bunu böylece hatır
latmakta yarar görüyorum. Bu arada, elbette ki, Doğu'nun altyapı eksik
leri, natamam işleri hızla tamamlanacaktır. Bu yörelerde başlanmış kamu 
yatırımlarına ek ödenekler, öncelikler sağlanmaktadır. Yeri gelmişken, 
ilk bakışta, yadırgatıcı görünen bir gerçeğe değineyim. Türkiye'nin en bü
yük barajı ve hidro- elektrik santralı Elazığ'·da, Keban' dadır. Yani, Doğu' 
dadır. Ama Doğu bölgelerimizde, elektriğe kavuşmuş köylerimizin oranı 
yer yer % 25'e kadar düşmektedir. Gelişmiş bölgelerimizde ise bu oran 
epey yüksektir. Artık işleri serıgilemenin zamanııdır. Bizim yaptığımız, ya
pılmışı tersine çevirmek değil, akılcı, iş bitirici ve tüm insanlarımızı kal
kınmada öncelikli yörelerde iş yapmaya teşvik edici yolları açmaktır. 

Aziz vatandaşlarım, hatırlayacaksınız, Hükümet programımızda ol
duğu gibi, bizim icraatımızın temelinde «millet Devlet için değil, Devlet 
millet için vardır» prensibi yatar. Bu anlayışımızın bir örneği kalkınmada 
öncelikli yöreler girişimimiz ise, bir diğer belirgin örneği de bürokrasiyi 
azaltma çalışmalarımızdır. Şimdi, eğri oturalım, doğru konuşalım. Bürok
rat dediğimiz memur arkadaşlarımıza, yani vatandaşla yüzyüze gelen ve 
işi bitiren esas elemanlara rağmen, onlara karşı olaca'k bir icraat başarıya 
ulaşamaz. Biz, bürokrasiyi azaltma çalışmalarımızda da yeni ve gerçekçi 
bir yol edindik·: Bürokrasiyi nasıl azaltacağımıza dai_r, bizzat bürokratla
rımızdan fikir, öneri istedik. Bu yöntemin verdiği olumlu sonuçları tapu
dan, ehliyete, ehliyet vizesine, vergi karnesinden, döviz alımına kadar gö
rüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çünkü, ortaya çıkan eser, bürokratın kendi 
eseridir. Herkes eserine sahip çıkar. Eserinden memnuniyet duyar. Va
tandaşın işinin daha kısa sürede, daha az eziyetle görülmesi bizi de, bü
rokratlarımızı da memnun etmektedir. Bir diğer önemli icraatımız, Dev
letin bütün kadrolarını kanun hükmüne bağlamak olmuştur. Keyfiliğe 
inanmadığımızı ispatlamak için, kendi yetkilerimizi kendi elimizle kısıt
lam1şızdır. Böyle kökten bir çözüme çoktan ihtiyaç vardı. Düşünün ki, 
daha düne kadar, yani çıkardığımız yeni kadro kanununa kadar, Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan kalma ünvanlar Devlet kademelerinde mevcuttu. Dos
ya memuru, arşiv memuru, kayıt memuru ... Aralarında ne fark var ... 
Meydancı, arı sağıcı, nümizmat. .. daha pek çok sayabileceğim, hiç bir iş
levi olmayan ünvan ve kadrolar ... İnanır mısınız, Devletin mevcut bürok
rasi çarkı içindeki ünvan sayısı 8.000 dolayında idi. Böylesi bir kargaşada 
Devleti arpalık olmaktan nasıl kurtarırsınız? Biz, bu kadro lan 1.000 do
layma indirdik. İşe bir çeki- düzen verdik. Önceden, Devlet katında bir 
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işlemin bitirilmesi için 14 ayn makamdan geçmesi gerekiyordu. Hele hele, 
Devlet katına başvuru taşradan yapılmış ise, evrakın dolaşması gereken 
makam sayısı 20'ye yükseliyordu. Devbt yönetiminde dokunulmazlıklar 
yoktur. Akıl, mantık ve iş biıtiricilik varıdır. Bugün, bu makamların sayısı 
7'ye indirilmiştir. Vatandaşın Devletle olan ilişkisi, en çok 7 makam He 
sona erdirilecektir. 

Değerli vatandaşlarım, 

İcraatımızın 8. ayında, size bu harberleri, bu bilgileri verebilmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Ve şuna derinden inanıyorum : Tüı~kiye'miz, 
daha henüz el değmemiş ve paha biçilmez zenginliklerin ülkesidir. Bu 
zenginlikleri daha verimli kullanmamız için, değerlendirmemiz için, eko
nomimizin önüne yepyeni yollar, yepyeni imkanlar açılacaktır. Ekonomi
nin çarkı, bir kez bu istikamette ve bir bütün olarak dönmeye başladığm
da~ Türkiye, kısa zamanda Dünyanın sayılı refah seviyesine ulaşacaıktır 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sevgili vatandaşlarım. 
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ALMANYA GEZİSİ SIRASINDA MİLLİYET GAZETESİNİN 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

3 Eylül 1984 

Soru: - İsviçre' de görüşeceğiniz kişiler kimlerdir? 

Cevap: - 3 Şubat'taki «Davos» toplantısında tanıştığım kişiler var. 
Mesela İsvıçre'nin hem Ekonomi Bakanı hem de Federal Cumhuriyet'in 
Başkan Yardımcısı Kurt Forglors var. Onunla iyj ahbabız. Kendisi ile 
bir öğle yemeği yiyeceğim. Ayrıca İsviÇre'li sanayici ve bankacılarla bir 
başka öğle yemeğimiz var. Belki aralarında BBC ( Bronk Boverco) nın da 
bulunduğu bir iki tesisi gezeceğim. Ayrıca Türkiye'ye yatının yapanlardan 
görüşmek istiyenler var. İsviçre hikayesinin aslı bu. 

Soru: - BBC'nin kredilendirilmesi kesinlik kazandı mı? 

Cvap: - Evet hem bankalar konsersiyumu ile hem de Almanya' dan 
sağlanacak kredi ile ilgili cmlaşma yapıldı ve hiçbir problem yok. Bu 
krediye dayanarak BBC ile tribün-jenaratör anlaşmaları gerçekleşti. Bu 
kredinin yükünü 600 milyon dolar civarında 

Soru: - ··Almanya Başbakanı ile pazarlık yapa~ak mısınız? 

Cevap: ~Biz pazarlık yc:ıpmayacağız. Bı.~nları yapacak devle"tin baş
ka organları var. Bugün ekonomimiz iyiye gittiği için biz uçak satmak 
üzere kapımıza geliyorlar. Va.ktiyle tersi oluyordu. Hatırlıyorum üç tane 
Boeing 727 alırken yüzde 80 krediyi zor bulduk. Bu sefer tamamını finan
se ediyorlar. İşte pazarlık budur. Ama kafi bulmuyoruz. İnin diyoruz bi
raz daha. Şu ana kadar 3 -4 milyar lira uçak başına indirIJ?.işlerdir. Az 
rakam değil Müzakeresi de hala sürüyor. 

- Soru : - Başbakan Kohl insan haklarını gündeme 'getirir mi? 

Cevap : - Zannetmiyorum. Bu konuyu görüşmeyiz. 

Soru : - Serbest dolaşım ne olacak? 

Cevap: - Almanlar için bu büyük problem. Kabul etmek lazım. Biz 
da tabi hakkımızdan vazgeçmeyiz, ama Almanya'nın durumunu da pratik 
ve gerçekçi ölçüler içinde düşünmek lazım. Almanya istemezse serbest 
dolaşımın işlerlik kazanması zordur. 
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Soru: - Batı ile ilişkiler artacak mı? 

Cevap: - Bu ziyaret yüksek seviyede ilk temastır. Dışişleri Baka
nımız daha önce gitti. Bu kapılar açıldı. Bizim iktidara geldiğimizden bu 
yana bu trafik arttı. Batı ülkelerin de biraz daha yavaş başladı bu trafik, 
ama eskisi ile kabili 'kıyas değil. İleride daha da artacak. Bu resmi ziya
ret değil. Resmi ziyarette sıra onlard~. Zaten batıda bize karşı büyük 
çapta yumuşama var. Eski problemler yok. Hatta Avrupa Konseyi Türki
ye' de bir toplantı yapmak istiyor. 

Soru: - İsviçre ve Almanya'dan kredi isteyecek misiniz? 

Cevap: - İsviçre' den hayır. Almanya ile kredi ilişkilerimiz sürüyor 
zaten. Bir öğle yemeğinde ikili görüşmeler konuşulur detaya inilmez. 
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ZÜRİH'E GİDERKEN YENİ ASIR GAZETESİ'NE 

YAPILAN AÇIKLAMA 

3 Eylül 1984 

Soru: - Federal Alman Başbakanı ile bir pazarlık söz konusu 
mudur? 

Cevap: - Bu bir tutum tarzıdır. Biz bunların pazarlığını yapacak 
değiliz. Devletin bunu yapacak organları vardır. Ama sistemi otuttuğu
muz zaman bazı şeyler kendiliğind.en olur. Kendi değerimizi bildiğimiz za
man meseleler kolay ve iyi halledilir. Türkiye'nin ekonomik durumu iyiye 
gittiği için, uçak satmak isteyenler kapıda bekliyorlar. Vaktiyle tersi olu
yordu. Biz dışarıya gidiyorduk, ama bize şu uçağı verin diye onlar da 
kredin var mı, paran var mı diye soruyorlardı. Hatırlarsınız üç tane 
Boing 727'yi alırken yüzde 15'ini biz verdik, yüzde 8S'i için zor kredi 
bulduk. Bu defa yüzde lOO'ünü finansa diyorlar. İşte pazarlık budur. 
Ayrıca «Haydi bakalım biraz da fiyatı fodirin», dedik, uçak başına 3 -4 
milyon lira indirdiler.» 

Soru: - ~<Yani çok iyi pazarlıkçı olduğunuzu · kabul ediyor musu
nuz?» 

Cevap: - Sistemi kuru.uca bu kendiliğinden olur. Türk işçilerinin 
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na bağlı ülkelerde serbest dolaşımı Alman
lar için problemli bir saha. Almanya bu konuda çok büyük sıkıntı için
de Serbest dolaşım meselesinde herhangi bir anlaşma ile haklarımızdan 
vazgeçmeyiz. Ama Almanya'nm durumunu da gerçekçi ve pratik ölçüler
de düşünmek lazım. Almanya istemediği takdirde serbest dolaşım hakkı
nın- işlerlik 'kazanması çok zordur. 

İktidara geldikten bu ya.::ıa gerek İslam alemi tden, gerekse Batı ale
minden Türkiye'ye dönük trafik artmıştır. 

Avrupa Konseyi ile olan durum ortadadır. Hatta Avrupa Konseyi 
bazı komisyon taplantılarını Türkiye' de yapmak istemektedir. 
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İSVİÇRE'DE REUTER AJANSINA VERİLEN BEYANAT 

4 Eylül 1984 

1984 yılı enflasyon hızı yüzde 40 dvarındadır. Nükleer santral in
şaası konusunda yıl sonuna kadar kara-c verilebilecektir. Türkiye ekono
misinin son 7 yılın en ·yüksek hızıyla yüzde 5,7 büyüme göstereceğine ina
nıyoruz. Büyüme hızı daha önce yüzde 4.8 olarak öngörülmüştü. Türki
ye'nin ihracatında da büyük ilerleme bydedildi. İhracattan bu yıl 7,2-
7,3 milyar dolar gelir bekliyoruz. Türkiye'nin döviz rezervleri gelişti, Dış 
borç ana para ödemeleri konusunda zorlukla karşılaşılmayacak. Türki
ye'nin sanayi temeli de güçlendi. 1984 ihracatının yüzde 74'nün sanayi sek-
törü tarafından gerçekleştirilecektir. Türkiye'nin şu sıralarda yeni uçak 
alımı konusuyla ilgileniyoruz ve Boeing Şirketi ile Avrupa ortak yapımı 

airbus sanayii tarafından verilen önerileri inceliyoruz. Türkiye'nin 10 
yıl içinde 14 - 15 uçağa ihtiyac1 olabHecektir. 
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FRANKFURT'TAN BONN'A HAREKET ETMEDEN ÖNCE 
HESSEN RADYOSUNA VERİLEN DEMEÇ 

4 Eylül 1984 

Federal Almanya'ya gelen Türk işçilerinin bir kısmı günün birinde 
dönecektir. Ancak Türkler'in dönerken sıkılmış bir Limon gibi geri gön
derilmemeleri gerek. İşçilerin yurda dönüşlerinde hayatlarını sürdürecek 
imkanlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Federal Almanya'ya gelen Türk işçHeri bugüne kadar, kendileri ka
zandı'kları, gibi, çalışarak Almanya'ya da büyük katkılarda bulundular. 

Geri dönenler olacaktır. Bunun yanı sıra kalanlar, hatta Alman va
tandaşlığına geçenler olacaktır. Türk · varlığının Almanya' da devam et
mesini istiyoruz. 

Türk işçilerinin Almanya' daki yapı tasarrufu hesapları vardır. Yapı 
tasarruf hesaplarında aktarma yapılarak bu hesaplar aracılığıyla Alman
ya' dan dönen Türk işçilerinin Türkiye'dc mesken ~.ahibi olmaları gerçek
leşebilecektir. Bir insanın evi neredeyse o insan oraya .döner. Bu konuya 
Almanya'nın da. katkıda bulunması gerekir. 

Bugün güzel bir olay yaşadık. Anadolu Ajansının Frankfurt büro
sunu açtık. Ancak bugünün t~rihi olan 4 Eylül'ün başka anıları da var. 
Sivas kongresi de 4 Eylül' de ! oplanmıştl. 

Eylül 1979 tarihinde dJş Bankalaıla kredi anlaşması yapılmış ve 
borçlar ödemeli ve ödemesiz devreler halinde taksitlendirilmişti. O ta
rihte alacaklı bankaların bir kısmı borçların zamanmda ödenmeyeceğini 
sanıyorlardı. Biz faiz taksitlerini zamanın da ödediğimiz gibi, ana pa
ranın ödenmesine de başlandı. Bu iyi bir gelişmedir. İsviçre' deki temas
larımda da aynı çevrelerde Türkiye'ye yatırım yapma arzusunu müşahade 
ettim. 
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FEDERAL ALMANYA'DAKİ TÜRK GAZETELERE VERİLEN 

BAYRAM MESAJI 

5 Eylül 1984 

Yurt dışında 2.5 Milyon yurttaşımız yaşıyor. Bunlar ekmeklerini 
taştan çıkartıyorlar. 

Yurtdışındaki yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için Hükümeti 
kurar kurmaz faaliyete geçtik. 

Sekiz aylık sürede geniş kapsamlı, hayati ve milletin hayrına oldu
ğuna inandığımız bir icraat dizisini geride bıraktık. En önemlisi, bu ic
raatın büyük kısmı bugüne kadar hiç el dokunulmayan konulara yöne
liktir. Örneğin, 30 yıldır askıda kalmış bir imar affı, bir tapu meselesi 
hal yoluna girmiştir. Konut sorununu çözmeyi ve bürokrasiyi azaltmayı 
da hedefledik. 

Türkiye'nin dört yıl öncesi ile bugünü arasında fark vardır. 1980 yı
lından sonra. büyük ~·eğişiklikler oldu. Türkiye 1979 yılında anarşi ve te
rör sonucu nerede ise bir iç harbe sürükleniyordu . . 

«Ekonomimiz ise, daha da kötü durumdaydı. 1973 yılından . beri ted
bir alınmadığı için devamlı dış ülkelere ve bankalara borçlanılmış ve 
bu borçlar ödenemez hale gelmişti. l 977'nin şubat ayından itibaren Tür
kiye Cumhuriyetinin merkez bankası ithalat için transfer yapamaz hale 
gelmişti . O günleri siz işçiler daha iyi hatırlarsınız. Türkiye' de döviz bu
lamayanlar sizin kapınızı çalarak, sizin dövizinizi karaborsadan alabil
mek için seferber olmuşlardı. 1978 - 1979 yıllarında devlet sanayicileri 
«kendi dövizini kendin bul» diyecek kadar acze düşmüştü. Türkiye ifla
sın eşiğine gelmişti.» 

1979 sonunda işbaşına gelen hükümet ekonomide yeni bir istikrar 
programı uygulamaya başladı. Bu Türkiye'yi kapalı bir ekonomiden dış 
rekabete açık bir ekonomik yapıya sokmak amacına yönelikti. 

12 Eylül harekatının sağladığı huzur ve güve nortamı ve 1980'in ba
şından beri uygulanmakta olan bu politikalar sonucu Türkiye iflastan 
kendini kurtarmıştır. Eskiden itibarı sıfıra · inen Türkiye bugün dünyada 
kredi itibarı en fazla artan ülke haline gelmiştir. Eskiden borç almak 
için kapılarını çaldığımız bankalar, şimdi bize para vermek için bizim 
kapımızı çalmaktalar. 
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Türkiye, 1984 yılında kendi komşularına 700 Milyon doların üze. 
rinde kredi açacak güce geldi. İhracat artışımız 1984'ün ilk altı ayında 
dünyada rekor oluşturdu. 1984 yılında büyüme hızımızın 5,7'yi bulacağı 
hesaplandı. 

Türkiye' de cebinde döviz bulundurmak suç olmaktan çıkarıldı. Ar
tık yurt dışından gelenler istedikleri bankaya dövizlerini götürüp, döviz 
hesabı açtırabilecekler. Ve bulundukları ülkeden daha fazla faiz alabi-
1 eceklerdir. 

«Biz Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm bulmak için çalışıyo
ruz, bunların en önemlilerinden biri de sizin Almanya'da, Avrupa'da de
ğil, kendi memleketinizde çalışmanızı sağlamaktır.» 

Geçmiş dönemlerde yabancı sermayenin sömüreceği iddiasıyla Tür
kiye'ye girmesine engel olunduğu halde Türklerin yabancı ülkelerde ça· 
lışmalarına itiraz edilmiyordu. 

İşte biz bu yanlışlığı önlemek için çalışıyoruz. 

1980' den öncesi anarşi ve terörün nedenlerinden birincisi ekonomik 
durumun çok kötüye gidişi idi. İdeoloji bezirganları gençlerin beynini yı· 
kamak için uygun bir ortam bulmuşlardı. Bütün bunlar Türkiye' de ko
münist bir düzen getirilmek için tezgahlanıyordu. Güya işçiler, bu düzen 
geldiği zaman, fabrikaların sahibi olacaklardı. Güya işçilerin sözü geçe· 
cekti. Sorarım · size, dünyada hangi komünist ülkede iŞÇiler fabrikaların 
sahibidirler. Hangi komünist ülkede işçiler fabrikaların tamamen yöne· 
timine ve karına sahiptirler. 

Ama biz Türkiye' de işçilere gerçekten fabrikalara ortak etme kara. 
rını aldık. 

«Devletin elinde bulunan bütün fabrikaları, o fabrikalarda çalışan 
işçilere devretme kararını aldık. Bunu yapmakla şimdiye kadar komü
nist ülkelerin, komünistlerin, yıllardır vaaddettiklerinin çok cok ötesin
de bir iş yaptık. Komünist ülkelerde işçiler fabrikaların sahibi değildir. 
Karim da devlet alır biz Türkiye' de fabrikaları işçilere devretmekle şunu 
sağlıyoruz : İşçi hem fabrikanın sahibi, hem yöneticisi olacaktır ve ka
rına ortaktır. Fabrika'nın tüm karı işçiye aittir. 

«Gençlerimize tekrar sesleniyorum. Türkiye'nin size ihtiyacı vardır. 
Sizin gibi beyni işleyen, ülkesinin bağımsız, ileri, gelişmiş ve müreffeh 
bir ülke olmasını arzulayan idealistlere Türkiye'nin büyük ihtiyacı vardır. 
Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, yetişmiş insan sıkıntısıdır. Türkiye'de re
jim değişmekle, Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağı yalanına inanmayınız. 
Türkiye' de dünyada · son 30 yılın en hızlı kalkınan ülkelerinden biridir. 
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Sizden rica ediyorum, değişik kitaplar okuyun, etrafınızdaki dünyayı iyi 
dinleyin. Türkiye' deki değişiklikleri iyi inceleyin, peşin hükümlü olm~M 
yın. Arzumuz Türk milletinin tüm fertlerinin aynı gaye etrafından topla~ 
yarak hızla kal'kınmasıdır. Bu güç türk milletinde vardır. Buna kesinlikle 
inanıyorum.» 

Gençler, sizleri, ayrılık ve kavgaya sokmaya çalışanlara uymayınız. 
Aksine onları birlik ve beraberlik için ikna ediniz. Kendilerine dostça 
yaklaşınız. Çocuklarınzın eğitimi, sizlerin sosyal güvenliğinizle ilgili bir
çok konular çözüme kavuşmak üzeredir. Bu konularda zaten Federal Al
manya yetkilileriyle görüşmelerimiz var. Görüşeceğiz. 

Hepinizin B_ayramını en içten duygularla kutlarım. 
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FEDERAL ALMANYA'DA TÜRK BÜYÜKELÇİLİGİNDE 
TÜRK BASIN MENSUPLARIYLA DÜZENLENEN 

BASIN TOPLANTISINDA SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

5 Eylül 1984 

Soru: - Türk aleyhtarı gösteriler yapılması konusunda görüşleri
niz nedir? 

Cevap: - Bu tür olayların düzenlenmiş işler olduğu ve namusu ile 
çalışan Türk işçilerinin bu tür olaylardan alınmamaları gere.kir. 

Yalnız, ben burada bir tezat görüyorum. Almanya, burada çalışan 
ve kendisine faydalı olan işçilerimizi geri göndermeye çalışıyor. Teşvik 
tedbirleri alıyor, bu arada da, Türkiye'de aranan ve burada bulunan ki
şilere çok garip bir tecellidir ki, siyasi iltica· hakkı veriyor. bu, Almanya'
nın kendi bileceği iştir. Bizde bu tür adamlar var, hapisteler. Cezaları bi
tince, Almanya'ya yollarız, kabul ederler, kendi bilecekleri iş olur. 

Soru: - Türkiye' de dönen işçilere 'ne tavsiye edersiniz? 
Cevap: - Türkiye'ye dönecek işçilere·, önce kendi paralarına sahip 

olmalarını tavsiye ederim. Kendi paralarını nasıl kullanacakları konusun
da akıl veremeyiz·. Paralarına akıllı bir şekilde sahip ç~ksınlar. Benim tek 
söyleyeceğim, paranızı iyi saklayın. Türkiye' de onlara hesap açıyoruz. 
Paranızı mark olarak yatırın, mark olarak alın.· Yüksek faiz getiren dev
let tahvillerini alabilirler. İleride köprü'nün gelirine, barajların gelirle
rine sahip olmalarını sağlayacağız. 

Soru: - AET ile Türkiye ilişkilednde Türk tezi ne olacaktİr? 
Cevap: - Bu herhangi bir tez meselesi değildir. Geçtiği~iz dönem

de AET ile ilişkilerde «Buzlu bir dönem» yaşanmıştır. 
Buzlar eriyor ama, son derece yav&ş oluyor. Bu erimeyi hızlandır

mak 'için Almanya'nın yardımcı olacağına inanıyorum. Almanya, ortn.k 
Pazarın hem en güçlü üyelerinden birisi, hem de kurucu üyesidir. Ortak 
Pazarın Türkiye'ye uyguladığı çeşitli kısıtlamalar da bu görüşmelerde ele 
alınacaktır. 

Türkiye ile halen çözümlenmemiş, dördüncü mali protokol konusu 
da bu görüşmelerde ele alınacaktır. 

Türkiye'nin dışarıdaki kredi itibarı en yüksek seviyeye gelmiştir. Ve 
kredi almak konusunda hiçbir kısıtlamayla karşılaşmamaktadır. Türkiye, 
krediyi alayım mı, almayayım mı diye düşünmek durumundadır. İsviç
reli işadamlarından ilk defa olarak Türkiye hakkında şikayet duymadım. 
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BONN'DA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

6 Eylül 1984 

Kıymetli Basın Mensupları; 

Size burada T. C. Hükümetinin Başbakan olarak ülkemiz hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

12 Eylül harekatından önce Türkiye' de anarşi yüzünden 5 binden 
fazla kişi hayatını 'kaybetti 30 binden fazlası da yaralandı. Bu yüzden 
Parlamento Sıkıyönetimin kaldırılması konusunda çok hassas davrandı. 

Anarşinin tekrar ortaya çıkmama.~ı için her türlü tedbiri almak zo
runda kaldık. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunu basan teröristlere 
Federal Almanya'nın sığınma hakkı tanıması Türk kamuoyunda rahatsız
lık yarattı. Alman kamuoyunun da bu duyguları p·aylaşacağına inanıyo-

ruz. 
Türkiye açık bir ülkedi~. İçinde bulunduğumuz gerçek durumu gör-

mek isteyenler :rürkiye'ye gelebilirler. · 

Türkiye, ekonomik İşbirHği ve Kalkınma Teşkilatı içinde en hızlı 
büyüyen ülkelerden biridir. Son 4 yılcia büyük ölçekli sosyal gelişme 
programlarına başlanılmıştır. 

Ekonomik yönden Türkiye bir mucize gerçekleştirmiştir. Bu deyimi 
bizzat yabancı uzmanlar kullanıyor. Türk tarihinde görülmüş bir sosyal 
konut projesi için harekete geçilmiştir. Doğu ve Güney bölgelerimizin 
kalkınması için teşvik tedbirkri alınmıştır. Son yedi yılın ortalamasının 
üzerinde olarak bu sene yüzde 5,7 oranında bir· ka1kınma hızı gerçekleş
tirilecektir. Bütün enflasyonist tedbirlere rağmen, yatırımlar ve üretim 
rekor seviyeye ulaşmıştır. 

Geri kalmış yörelerin ilerlemesi için yeni teşvik tedbirleri getiril
miştir. İthalat ve İhracat rejimi liberalleştirilmiştir. 

Şimdi sizin soracağınız soruları cevaplandıracağım. 

Soru : - Türkiye' de insan haklarına riayet edilmediği biçiminde 
raporlar hazırlanıyor. Bu konudaki görüşleriniz? 

Cevap: - Bunlar gerçek dışıdır. Yurdumuza gelen ve hapishaneleri 
gezen heyetler vardır. Avrupa Konseyinden Nato'dan ve diğer kuruluş-
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lardan heyetler gelmişler, incelemeler yapmışlardır. Onların raporları, 
insan haklarına uyulmadığı şeklindeki iddiaları reddetmektedir. Bu bah
sedilen raporlar ise, uydurulmuş, hapishaneleri gezmeden yalan yanlış 
olarak imal edilmiş raporlardJr. Eğer bu iddialar doğru olsaydı, Türkiye 
Avrupa Konseyi'ne kabul edilmezdi. 

Burada şunu esefle belirteyim ki, Uluslararası Af Örgütü tek taraflı 
hareket ediyor. Bu örgüt Türkiye'ye gelir ve inceleme yaparsa bundan 
son derece memnun olurum. 

Eğer sizler 1978- 79 yıllarında İstanbul'a, veya başka şehirlerimize 
gelmiş olsaydınız, insanlarımızın akşam sokağa çıkamadıklarını görür
dünüz size sormak isterim acaba 50 milyon insanın yaşama hakkı, son 
derece mahdut bazı teröristlerin yaşama hakkından daha önemli değil 
midir. 

Soru : - Silahlı kuvvetlerin Hükümetten habersiz işkence yaptık
ları iddiasına ne dersiniz? 

Cevap : - Silahlı Kuvvetlerimiz, 12 Eylül ile anarşi dalgasını dur
durarak, 3 senelik bir düzenlemeden sonra kendi istekleri ile demokra
siye dönüşü sağlamışlardır. Anayasayı halkımızın yüzde 92'si onayla
mıştır. Seçimlere ise 3 parti katılmıştır. Ancak seçim öncesi iddialar 
patırlanırsa bu seçimleri bi?:im kazanmış olmamız bile, seçimlerin hile
siz ve demokratik şekilde yapıldığına delil teşkil etmektedir. 

Soru: - Alman Parlamentosundan bir heyetin Tü:r_kiye'de inceleme 
yapmasının reddedilmesi ile ilgili açıklama yapar mısınız? 

Cevap: - Önce belirtmek isterim ki. Alman Parlam~ntosunun Tür
kiye'yi teftiş etme hakkı yoktur. Ancak Türk parlamentosu, Alman parla
mentosundan bir heyeti, teftiş için başka biçimde Türkiye'ye davet etmiş 
bulunmaktadır. 

Soru : - 1200 kişinin verdiği dilekçe hakkında dava açılması ile il
gili ne diyorsunuz?. 

Cevap: - Bu kişilerin nasıl dilekçe vermek hakkı varsa ve bu de
mokrasinin icabı ise, devletin de bu dilekçede suç ve hakaret unsuru olup 
olmadığını araştırmak hakkı demokrasinin bfr icabıdır. Kararı ise ba
ğımsız mahkemelerimiz verecc·ktir. 

Soru: - Alman Hüküm.eti Türk çocuklarına 6 yaş sınırlaması ge
tirmeyi planlıyor. Bu mevcut sorunları çözümler mi? 

Cevap: - Bu Almanya'mn kendi iç meseledir. Ancak şunu söyle
mek istiyorum; Teröristlere tanınan iman hakları, insan varlığı içjn son 
derece önemli olan çocuklara da tanınmalıdır. Bu konu insan hakları ile 
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ilgilidir. Madem ki, insan haklarından bu kadar çok söz edilen bir yer
deyiz. Bu konuda da insan haklarının unutulmaması gerekir. 

Soru : - Türk işçilerinin serbest dolaşımları ile ilgili görüşleriniz. 
nedir? 

Cevap: - Bu konu daha evvel Dışişleri Bakanı Halefoğlu ile Al
man Dışişleri Bakanı Genseher arasında da ele alınmıştır. Tabiatıyle bu 
konu Sayın Kohl ile görüşmemizde de masaya gelmiştir. Ancak serbest 
dolaşım Almanya ile Türkiye arasında deği], Türkiye ile AET arasında 
bir konudur ve müzakere edilmesi gereKen yer de bu sebeple Bonn değil 
Brükseldir. Ancak biz bu konuda Almanya'nın duyduğu endişeyi biliyo
ruz. Almanya·nın dostumuz olduğunu da biliyoruz. Bu bilinç içinde bi
dbirimize yardımcı olmak istiyoruz. 

Serbest dolaŞımla paralel olarak askeri ve ekonomik yardımlar ara
sında bir pazarlığımız yoktur. Anlaşmanın bize verdiği haktan vazgeçmiş. 
de değiliz. Almanya ile elbette istişare ederiz ve meselelerine anlayış gös
teririz. 

. Soru : - Almanya'nın yeni yabancılar kanunu çalışmaları ile ilgili 
açıklama yapar mısınız? 

Cevap: - Bu konu sayın ·Kohl ile detaylı konuşulmamıştır. Çünkü 
konu bizi direkt olara'k ilgilendirmemektedir. Ancak bu meselenin insan 
hakları ile ilgili, ağırlığı vardır. Hep insan haklarından bahsettiğimize 
göre, yeni düzenleme de insan haklarına uygun olmalıdır. 

Soru: - Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirir misiniz? 

Cf!.vap: - Kıbrıs konusu dünyanın en zor meselelerinden birisidir~ 
Uzun z·amandır çözülememiş olması da bunu gös1ermektedir. Bir defa 
bu mesele ile ilgili olarak daha başından bazı hatalar yapılmıştır. Bu ha
talardan birisi, Kıbrıs'ta iki toplum olduğu halde, bunlardan birisinin 
devlet, diğerinin isyankar olarak kabul edilmesidir. Gerek Birleşmiş Mil
letler'de gerek Avrupa'da bu böyle kabul edilmektedir. Bu tutum devam 
ettiği sürece çözüm bulunması son derece zordur. İki toplumun ada'da 
aynı haklara sahip olduğu kabul edildiği takdirde, ister Federasyon ol-· 
sun, ister Konfederasyon olsun, bir çözüm bulmak mümkün olabilir. Ama 
bir taraf «hen sahibim» dedikçe çözüm zordur. 

Soru: - Türkiye'nin İran - Irak savaşı karşısındaki tutumu nedir?· 

Cevap: - İran Irak Savaşının sona ermesi için Türkiye elinden ge
leni yapmıştır. İki ülkeye de savaşın zararları sürekli olarak anlatılmış
tır. Ancak kısa sürede savaşın sona ereceğine dair maalesef bir emare'de· 
yoktur. Ve Umarım ki gelecek sene bir somıç alınabilsin. 
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Soru: - Alman işadam1arının Türkiye' de yapmayı teklif ettiklerı 
projelerle ilgili bir görüşmeniz oldu mu? 

Cevap: - Nükleer santral, «Air-Bus» uçakları gibi konularda Baş
bakan Kohl He görüştük. Ancak aramızda bir be1ge imzalanmamıştır. 

Çünkü bu iş, hükümetlerin değil, ilgili dairelerin işidir. Böyle konularda 
hükümetler, destekleri olup olmadığını söylemekle yetinirler. 

Alman işadamlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini bili· 
yorum - Türkiye' de isteklerini gerçekleştirecek imkanlar mevcuttur. Oysa 
bundan dört sene evvel, yine aynı işadamlarına, borçlarımızı ödeyeceği
mizi anlatırken sıkıntı çekiyorduk. Bugün bütün borçlarımızı ödedik 
Türkiye hızla gelişen bir ülke olarak kabul edilmektedir. 

Soru: - Almanya' da doğan ve Türkiye'ye dönen Türk çocuklarm 
kendi toplumumuza kazandmlması için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

Cevap: - Yurda dönen Türk işçilerinin çocuklarının, hem Alman
ya' da öğrendiklerini unutmamaları hem de yurda uyum sağlamaları son 
derece önemli bir konudur. Öyleki bugün Almanca tedrisat yapan bir 
üniversite dahi açmayı düşünüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Alman 
ya'nın yardım etmesi üzerinde de durduk. 

Soru: AET Türkiye'yi mali protokolu işletmeyerek baskı yapmak
tadır. Sizin buna tepkiniz ne olmalıdır? 

Cevap : ·_ Ortak Pazar 600 milyon dolarlık mali protokolu dondur
mcık kararın'ı · kaldırmalıdır. Ancak şunu belirteyimki, artık rakamlar kü
çülmüştür. Türkiye'nin durumu değişmiştir. 600 . milyon dolar rakamı 
Türkiye için bir baskı unsuru olacak rakam değildir. 
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KURBAN BAYRAMI MESAJI 

6 Eylül 1984 

Kıymetli Vatandaşlarım ... 

Kurban Bayramı vesilesiyle sizlere hitap ederken Mübarek Bayra
mınızı tebrik eder hepinize sağlıklı, sıhhatli günler temenni ederim. 

Bu Kurban Bayramında Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı olarak 
size hitab etmekten dolayı çok mutluyum. Size bu konuşmamda Türkiye'-· 
de olan gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. Türkiye' de ki gelişmelerin si
zin tarafınızdan da bilinmesi, Türkiye' de olup bitenlerin sizce anlaşılma
sında çok yarar görüyorum. 

Kıymetli Vatandaşlarım ... 

Türkiye 1980 yılından beri çok büyük değişikliklere uğramıştır. 1979 
yılının sonunda Türkiye anarşi ve terörizm sonucu neredeyse bir iç harbe 
doğru gidiyordu. Sokaklarda yürümek imkc,ınsız hale gelmişti. Bazı gün-· 
ler 20 kişinin bile öldüğü oluyordu. Anneler, babalar, çocuklarını okula 
gönderirken gözleri yollarda kalıyordu. Okullar eğitim yuvası değil, anar· 
şi yuvası olmuştu. 

Ekonomimiz ise dahada kötü durumdaydı. 1973 yılından beri tedbir 
alınmadığı için devamlı borçlanılmış ve bu borçlar ödenmez hale gel-
mişti. 1977 nin Şubat ayından itibaren Türkiye Cumhuriyetinin Merkez· 
Bankası ithalat transferi yapamaz hale gelmişti. O günleri sizler daha iyi 
hatırlarsınız. Türkiye'de döviz bulamıyanlar sizin kapınızı çalarak, sizin 
dövizinizi karaborsadan almak için seferber olmuşlardı. 1978-1979 yıl
larında devlet, sanayiciye «kendi dövizini kendin bul» diyecek kadar 
acze düşmüştü. Türkiye iflasın eşiğine gelmişti. Bütün alacaklılar kapı
mızı çalıyordu. Dışarda itibarımız en düşük noktaya gelmişti. Hiç kim
se bize artık borç para vermiyordu. Döviz yokluğundan dolayı fabrika-· 
lara hammadde gelmiyor, fabrikalar birer birer kapanmaya başlıyordu. 
1979 un Aralık ayında 18 tane çimento fabrikası yakıtsızlıktan dolayı 
faaliyetlerini durdurmuştu. Her sektörde fabrikalar hammadd bulama
dıkları için çok düşük kapasitelerde çalışmaya başlamışlardı. 

Kıymetli Vatandaşlarım ... 

1979 un sonunda iş başına glen hükümet yepyeni bir ekonomik is
tikrar programını uygulamaya soktu. Bu programın gayesi Türkiye'yi 
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kapalı bir ekonomiden, dış rekabete açık bir ekonomik yapıya sokmaktı. 
Yani Türkiye'de bir mal imal ediliyorsa bunun hem fiyatı, hem kalitesi 
Avrupa' da ki mallarla rekabet edebilmeliydi. Bütün fabrikalar kaliteli 
ve ucuz mal üretmeye mecbur bırakılıyordu. Türkiye, kaliteli ve ucuz 
mal üretemezse Dünya ile rekabet edemez. 1980 in başından beri uygu
lanmakta olan bu politikalar sonucu Türkiye iflastan kendini kurtarmış
tır. Eskiden itibarı sıfıra inen Türkiye bugün Dünya'da kredi itibarı en 
hızla artan ülke haline gelmiştir. Eskiden borç almak için kapılarını çal
dığımız bankalar şimdi bize para vermek için bizim kapımızı çalmakta
dırlar. 

Hatırlarsınız, bir ara bir küçücük Avrupa ülkesinden 1 Milyon Do
lar borç alacak duruma düşmüştük. Allah' a şükür 1984 yılında Türkiye 
kendi komşularına 800 Milyon Doların üzerinde kredi verecek güce gel
miştir. Cumhuriyet Tarihinde ilk defa, Türkiye bu ölçüde borç verecek 
:güce ulaşmıştır. İhracat artış hızımız, 1981-1982 yıllarında ve 1984 ün 
ilk altı ayında Dünya rekoru kırmıştır. Yani Dünya da ihracatı en hızlı 
:artan ülke Türkiye olmuştur. Keza büyüme hızımızda diğer ülkelere göre 
epeyce yüksektir. 1981 ve 1982 yılında dünya ekonomik krizine rağmen 
Türkiye % 4.4 ve 4.5 miktarında büyüme sağlamıştır. Bu sene 1984 yı
lında büyüme hızımızın % 5.7 yi bulaçağını hesaplamış bulunuyoruz. 

Uyguladığımız ekonomik politika bu bakımdan çok başarılı bulun
muştur. Hatta dışardan Türkiye'yi izleyenler başardığımız işlerden dolayı 
Türkiye için ·«)'ürk mucizesi» deyimini kullanmaya başlamışlardır. Çün
kü Türkiye gibi ekonomik krize düşen ülkelerin hiç birisi, Türkiye'nin 

·gösterdiği başarıyı gösterememiştir. Ne Arjantin, ne Romanya, ne Polon
ya, ne Brezilya, ne Portekiz, ne Fransa, ne ttalya düştükleri ekonomik 
:krizden çıkarken Türkiye'nin gösterebildiği başarıyı gösterememişlerdir. 

Size bu Bayram günü seslenirken Türkiye' de yaptığımız · işleri çok 
·kısa bir şekilde özetlemek isterim. Biliyorsunuz hükümet olur olmaz yıl
lardır kimsenin dokunmaya cesaret edemediği kambiyo mevzuatını kö
künden değiştirdik. Eskiden cebinde deklere edilmemiş birkaç markl::ı 
yakalanan vatandaş hapsi boylardı. Yüzlerce vatandaş gereksiz yere ce
binde yabanc1. döviz taşıdığı için hapse atılıyordu. Biz bütün bunları ön 
ledik. Türk vatandaşının cebinde döviz taşıması artık suç değildir. Her
hangi bir vatandaş istediği bankaya giderek istediği para ile hesap aç
tırabilir. Yani siz Almanya'dan getirdiğiniz markları, istediğiniz ban
kaya götürüp mark hesabı açtırabilirsiniz. Üstelik bu hesapların ödediği 
faiz, Almanya' dan kazanacağınız faizden daha da yüksektir ve :stediğiniz 
gün bu hesabı çekip tekrar Almanya'ya götürebilirsiniz. 

İthalat rejimini epeyce değiştirdik. Eskiden ithalatı yasak olan bü
tün maddelerin ithalatını serbest bıraktık. Eskiden kaçakcınl.n cebine gi-
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reıı parayı artık Devlet almakta ve Devlet bu kazandığı parayla dar ve 
orta gelirli için konut üretmektedir. 

Kıymetli Vatandaşlarım ... 

Burada hükümetin yaptığı bir sürü işi anlatmak çok zaman alacak
tır. Bunların sadece sizle ilgili olanlarını çok kısa olarak anlatacağım. 

Yaptığımız küçük fakat önemli işlerden bir tanesi çocuğunuzun 
muadelet durumunu basitleştirmektir. Eskiden Almanya' da okuyan çocu
ğunuzu Türkiye'ye götürdüğünüz zaman taa Ankara'lara kadar gidip gün
lerce sürünüp Türkiye'ye de hangi sınıfta okuması gerektiğini öğreni
yordunuz. Biz bu işlemi çok basitleştirdik. Artık her vilayette, her kon
soloslukta, her eğitim müşavirliğinde ve de gümrük kapılarında çok ba
sit bir işlem çocuğunuzun muadelet belgesini alabileceksiniz. Bu uy
gulama bilfiil başlamıştır. 

Pasaport işlemlerini çok basit hale getirdik. Artık bir nüfus cüz
danı ve birkaç resimle pasaport için müracaat edip pasaportunuzu ala
bileceksiniz. Yine aynı şekilde ehliyet almanızda Çok basit hale getiril
miştir. Almanya' da aldığınız ehliyeti Türkiye'ye getirdiğiniz takdirde hiç 
bir evrak istenmeden, ehliyetiniz Türk ehliyeti He değiştirilecektir. 

Çocuklarınızın nüfusa kayıt işlemleri Öaha basit hale getirilmiştir. 
Bir sürü yazışma, çizişme ortzdan kaldırılmıştır. 

Kıymetli Vatandaşlarım, 

Gördüğünüz gibi iktidara geldiğimizden beri çok az zaman geçme
sine rağmen şimdiye kadar hiç bir iktidarın yapamadığı ölçüde büyük 
çalışmalar yaptık veya başlattık. 

Biz Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm. getirmek için çalışıyoruz. 
Bunların en önemlilerinden biride sizin Almanya'larda, Avrupa'larda de
ğil de kendi memleketinizde çalışmanızı sağlamaktır. Biliyorsunuz yıllar
ca Türkiye'ye gelip fabrika kurmak isteyen yatırımcılara zorluk çıkarıldı. 
Gereksiz sebeplerle bunların Türkiye'ye gelmesi önlendi. Bunun sonucu 
Türkiye'de gerekli yatırımlar yapılamadı. Artan nüfusa iş bulunamadı. 
«Yabancı yatırımcı bizi sömürür» diye müsaade etmeyenler, sizin yaban
cının fabrikasında, yabancı ülkede çalışmanıza hiç itiraz etmediler. Biz, 
işte bu yanlışlığı önlemek için çalışıyoruz. Bugün çalıştığınız fabrikalar 
Türkiye'de olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Vakti zamanında yabancılara 
müsaade etseydik, bugün çalıştığınız fabrikaların çoğu Türkiye'de olacak
tı, sizde yabancı bir ülkede, yabancı bir işverenin emri altında değil, ken
di ülkenizde çalışıyor olacaktınız. 1980 yılından beri yabancılara Türki-
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ye' de yatırım yapmaları, fabrika kurmaları için kapıları açtık. GidereL 
artan bir hızla Türkiye'ye yatırımlar akmaya başlamıştır. 

Yalnız Türkiye bu konuda biraz gecikmiştir. Bütün dünya 1955 ile 
1975 yılları arasında kapılarını yabancılara açarken biz kapalı tuttuk. 
1975 yılından sonra dünya'da yatırımlar azaldığı için yatırımcıları çek
mek daha da zorlaşmıştır. Buna rağmen Türkiye yabancı yatırımcıla:· · 
çekmek için gayret gösterecektir. Sizinde kendi memleketinizde iş b: 
labilmeniz bu sayede kolaylaşacaktır. 

Kıymetli Vatandaşlarım, 

Şimdide aranızda olup ta, Türkiye' deki tabiriyle aşırı cereyanlara 
katılan gençlerimize seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye 1980 ön
cesi bir harb meydanına dönmüştü. Bazı günler yirminin üzerinde suç
suz genç sokaklarda kurşunlanıyordu. 12 Eylül'e kadar 5 binin üzerinde 
ölü, 3(} binin üzerinde yaralı verdik. 

Bütün bunların sebebi neydi? Birkaç sebep vardı. Birincisi ekono
mik durum çok kötüye gitmişti. Her yerde yokluk, kıtlık ve karaborsa 
vardı. En önemli ihtiyaç maddeleri bile bulunamıyordu. Tuz, margarin, 
tüpgaz, ekmek, şeker, yağ, deterjan, sigara, mazot, benzin, gazyağı yok
lara karışmıştı. Memleketin her yanı kuyruklarla doluydu. Vatandaş işini 
gücünü bırakmış bir tüp gaz bulabilmek için günlerce kuyrukta bekliyor
du. Karaborsacdar bayram yapıyordu. Vatandaş yemeğini ısıtacak gaz, 
yemeğine katacak yağ bulamıyordu. Bir taraftan karaborsacılar servet
lerine servet katıyorlardı. 

Bu durumu fırsat bilen ideoloji bezirganiarı gençlerin beynini yıka
mak için en uygun ortamı b~lmuşlardı. Her tarafta kirli emellerine alet 
edecek gençleri arayıp buluyor, onların eline islahı veriyor ve . bu genç
leri kendi istedikleri şekilde kullanıyorlardı. 

Anarşi, bırakın üniversitelere; liselere, ortaokullara ve hatta ilkokul
lara bile sokturulmuştu. İlkokul çocukları ideolojik yürüyüşlere protes
to gösterilerine zorla sokuluyorlardı. Bütün bunlar Türkiye'ye komünist 
bir düzen getirmek için tezgahlanıyordu. Güya işçiler bu düzen geldiği 
zaman fabrikaların sahibi olacaktı. Güya işçilerin sözü geçecekti. Sora
rım size! Dünya' daki hangi komünist ülkede işçiler fabrikaların sahibi
dir? Hangi komünist ülkede ı şçiler fabrikaların tamamen yönetimine ve 
karına sahiptirler? Bütün bu ülkelerde fabrikalar işçilerin değil devletin
dir. Devlet bunların karım abr, işçiler orada ne yönetimde nede karda 
söz sahibidirler. · 

İşte Türkiye'ye getirilmek istenen düzen bu idi. Getirilmek istenen 
düzende ne seyahat hürriyeti, ne fikir hürriyeti ne de basın hürriyeti var-

790 



dı. Bugün hangi komünist ülkede arabanıza atlayıp, pasaportunuzu alıp 
istediğiniz yere geziye çıkabilirsiniz. 

Bu ancak Batılı ülkderde, yani F. Almanya gibi, Fransa gibi serbest 
pazar ekonomilerinin hakim olduğu ülkelerde demokrasilerde yapılabi
len bir iştir. Hangi komünist ülkede bir mizah dergisi Başbakanlarının 
karikatürünü çizebilir. Başbakanlarını alaya alabHir. Bu ancak Batılı de
mokrasilerde olan bir iştir. Komünist ülkelerde böyle şeyler yapamazlar. 

Komünizm, üstelik kalkmma hızını da düşüren bir rejimdir. Nite
kim, bakarsanız bütün Doğu Blokunda!d ülkelerin kalkınma seviyesi Batı 
Avrupa' daki ülkelerin kalkınma seviyesinden düşüktür. En güzel örnek 
Doğu Almanya ile Batı Almarıya'dır. İkiside harbden sonra aynı imkan
larla işe başlamıştı. Hatta Doğu'nun elindeki tabii kaynaklar daha faz
laydı. Bütün bunlara rağmen Batı Alma11ya gelişmede, refah seviyesinde 
Doğu'yu kat kat aşmıştır. 

. Batı Almanya' da hürriyetlerin her türlüsü mevcut olduğu halde, 
Doğuda bu hürriyetlerin çoğunun mevcudiyetinden bahsedilemez. 

Biz Türkiye' de Batı Almanya'nın da halen uygulamakta olduğu ser
best pazar ekonomik modelini uygulamaya çalışıyoruz. Gayemiz sadece 
çabşana kazanma imkanını veren bir düzeni yerleştirmektir. Havadan 
para kazananlara, karaborsadan köşeyi dönenlere bizim düzende yer yok
tur. Nitekim 1980'den beri karaborsa ortadan kalkmıştır. Eski.den kara
borsacının cebine giren paralar şimdi devletin kasasına girmeye başla
mıştır. Bun~n 'en güzel örneği yabancı sigara ve lüks eşya kaçakcılığıdır. 
Eskiden bunları kaçakcılar getirir, getirdiklerinin üç misli, beş misli fi
yatla satarlardı ve bundan devlet beş kuruş vergi bile alamazdı. 

Biz bunların ithalatını serbest hale getirdik. Yalnız bunları ithal 
edenl~r artık devlete yüksek bir vergi veriyorlar. Devlet bu aldığı ver
giyle fakir-fukaraya, orta gelirliye konut yapmaya başlamıştır. İşte es
kiden kaçakcının cebine giren paralar şimdi devletin ~asasına, oradan da 
fakire ev yapmak için harcanmaktadır. _ 

Yurt dışına çalışma için gidenler hariç olmak üzere, turistik seya
hat için gidenlerden de bir vergi almaya başladık. Bu vergide dar ve or
ta gelirlinin konutu için kurduğumuz fona girmektedir. 

Turistik seyahat ve lüks maddelerilı kullanıcısı genellikle hali vakti 
yerinde olan vatandaşlarımızdır. Biz bu vergileri koymakla, zenginden 
alıp fakire veriyoruz. Eğer hali vakti y~rinde olan 'kişi yabancı sigara, ya
bancı viski içmek istiyorsa, bunun kaymağını kaçakcı yemesin. Bunun 
geliri devlete gelsin. Devlette bu gelen parayı dar ve orta gelirli için 
kullansın. Bizim sosyal adalet anlayışımız budur. Avrupa'daki sosyal 
.adalet anlayışı da budur. Zer..ginden alınır ve bu paralar fakir ve orta 
gelirli için kullanılır. 
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İki hafta önce Türkiye'de çok önemli bir karar aldık. Devletin elin
de bulunan bütün fabrikaları, o fabrikalarda çalışan işçiye devretme ka
rarım aldık. Bunu yapmakla şimdiye kadar komünist ülkelerin, komü
nistlerin yıllardır vaadettiklerinin çok çok ötesinde bir iş yaptık. Komü
nist ülkelerde işçiler fabrikaların sahibi değildir. Fabrikaların sahibi 
Devlettir. Karımda devlet alır. Biz Türkiye'de fabrikaları işçilere devret
mekle şunu sağlıyoruz. İşçi hem fabrikanın sahibi, hem yöneticisi olacak 
ve karına ortaktır. Fabrikanın tüm karı işçiye aittir. 

Bu vesileyle komünist veya totaliter ideolojiye inandırılmış, totali
ter rejimlerin ne iyi rejim olduğunu düşünen gençlerimize sesleniyorum. 
Kendi kendinize şu soruları sorun? Seyahat özgürlüğünü, düşünce özgür
lüğünü tamamen yok eden bir rejimin Türkiye'ye yerleşmesini istermisi-

. ? 
nız. 

Bazılarınız buna şu karşılığı verecektir. «Efendim Türkiye'de komü
nist partisi kurmak serbest değil» diyeceksiniz. Türkiye' de komünist 
partisi kurmak serbest değildir. Çünkü öyle bir parti iktidara geldiği 

takdirde Türkiye' de bir daha geriye dönüş olmayacaktır. Çünkü geriye 
dönüşü kapatacaklardır. İ'ktidara geldiğinde insanlarda fikir hürriyeti, 
düşünce hürriyeti, seyahat hürriyeti, parti kurma hürriyeti, gazete çıkart
ma hürriyeti vermiyecek bir rejimi, bi;z niye kanunlarımız!~ koruyalım. 

Komünizm ve diğer totaliter rejimler geriye dönüşü olmayan rejim
lerdir. İktidara geldikleri anda kendilerini iktidardan düşürebilecek her 
türlü düşünceyi yasaklarlar. Bugün hangi komünist ülkede parti kurma 
hürriyeti vardır? Bugün hangi komünist ülkede istediğiniz gazeteyi çı

kartma hürriyeti vardır? Temel insan haklarına saygısı . olmayan bu re
jimi yasa'klamamızın sebebi budur. 

Bizim temel hedefimiz işçiyi ve diğer çalışanları refaha ortak et
mektir. Onun için enflasyonu düşürmeye uğraşıyoruz. Enflasyon düşme
dikçe gelir dağılımını dar ve orta gelirli lehine düzeltemezsiniz. Onun için 
işsizliği azaltmaya çalışıyoruz. 

Onun için Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya yeni yatırım teşvikleri 
götürdük. Doğu' da çalışan personelin vergilerini düşürdük. Doğu'nun 

kalkınması için geçmiş yıllarda yapılmamış her türlü işi yaptık. Et ve 
hayvan ihracatını serbest bıraktık ki, Doğu' da ve kalkınmada öncelikli 
yörelerdeki hayvan üreticimiz iyi bir gelir sahibi olabilsin. Hayvan üre
ticimiz kar etsin. Geçmiş yıllarda hayvan ihracatımız yasak olduğu için 
çoğu yıllar bu ücreticiler zarar ediyordu. 

Konut uygulamasını başlattık ki devlet 'konut alacak parası olma
yan dar ve orta gelirli vaatndaşa kredi vererek onu konut sahibi yapa
bilsin. 
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Devletin fabrikalarını yani KİT'leri işçilere satmaya devretmeyt.. 
başlattık ki onlarda hızla refaha kavuşabilsin. 

Bu konuşmamı dinleyen gençlerimize tekrar sesleniyorum. Türki
ye'nin sizlere ihtiyacı var. Sizin gibi beyni işleyen, ülkesinin bağımsız, 
ileri, gelişmiş ve müreffeh bir ülke olmasını arzulayan idealistlere Tür
kiye'nin büyük ihtiyacı vardır. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yetişmiş 

insan sıkıntısıdır. Türkiye'de rejim değişmekle Türkiye'nin daha hızlı 

kalkınacağı yalanına inanmayın. Türkiye dünya' da son 30 yılın en hızlı 
kalkınan ülkelerinden biridir. Hiçbir komünist ülke bizden hızlı kalkı

namamıştır. 

Sizden rica ediyorum. Sadece belli bazı görüşdeki yazarları değil, 
her görüşte değişik kitaplar okuyun. Etrafınızdaki dünya'yı iyi inceleyin. 
Peşin hükümlü olmayın. Ondan sonra yine anlamadığınız, ikna olmadı
ğınız konular varsa bizzat bana yazarak sorun. 

Arzumuz Türk milletinin tüm fertlerinin aynı gaye etrafında topla
narak, hızla kalkınmasıdır. Bu güç Türk milletinde vardır. Buna kesin
likle inanıyorum. Yeterki dış mihraklara kapılmayalım. Aramızda ikilik, 
kavga olmasın. 

Anavatan Partisi'ni bu gaye ile kurduk. Biz birleştirici bir partiyiz, 
bizde din, rpezhep, dil, ırk ayrılığına yer yoktur. Partimizin felsefesine 
jnanan kişinin' geçmiş siyasi düşüncesine de bakmayız. Çünkü artık Tür
kiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Türkiye'ye hizmet etmek 
isteyen herkese kapımızı açtık. Eski kavgaları ancak bu şekilde durdu
rabiliriz. 

Kıymetli Vatandaşlarım, 

Bayram konuşmamda sizlere çok kısa olarak bazı konuları anlat
maya çalıştım. Bütün gayretimiz içerde ve dışarda yaşayan vatandaşları
mıza daha iyi imkanlar sağlamaktır. Bunun için canla başla çalışıyoruz. 
Her Türk vatandaşından da bu yolda gayretini esirgememesini diler, mü
bare~ Kurban Bayramını tekrardan tebrik eder, cümlenize cenabı Allah'
tan sağ] ık ve mutluluk temenni ederim. 
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KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE İSTANBUL BAYRAM 
GAZETESİNİN SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

6 Eylül 1984 

Soru : - Uygulanan Ekonomik Politikaya rağmen fiyatlar gerile
memekte, aksine tırmanmaktadır. Bunun kısa sürede durdurulabilece
ğine inanıyorumsunuz? Artışlar sizce nasıl durdurulabilir? 

Cevap: - Bildiğiniz gibi enflasyon üzerinde durduğumuz en önem
li konudur. İktidara geldiğimizden beri bütün gücümüzü enflasyonu dur
durmak için harcıyoruz. 

· Aynı durumla 1980 yılında da karşılaşmıştık. 1980 yılına girdiğimiz
de çok yüksek bir enflasyon hızıyla karşılaşmıştık. Yine 1984 yılına gi
rerken enflasyon hızı epeyce yüksekti. Yüksek hızlı bir enflasyonu dü
şürmek 1980 yılındaki tecrübemizden de hatırlanacağı gibi zaman almak
tadır. 

1980 yılında da yılın ikinci yarısıi1da enflasyon düşüş göstermeye 
başlamıştı. Aynı durum 1984 yılında da yaşanmaktadır. Enflasyonu kont
rol etmek için -bildiğiniz gibi elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz. Bunun 
başında para politikası, denk bütçe politikası ve ithalat liberasyonu gel
mektedir. 

Enflasyonun artışını kontrol altına almak için bu üç önemli aracı 
dengeli bir şekilde kullanmaktayız. Enflasyonu durdurmaya çalışırken 
üretim ve yatırımların hızınıda arttırmaya çalışıyoruz. Nitekim üretim 
Türkiye tarihinde rekor seviyeye ulaşmıştır. Bunun en iyi göstergesi olan 
sanayideki ·enerji tüketimidir. Sanayide kullanılan enerji rekor seviyede
dir. Yatırımlarda yine geçmiş yıllara göre rekor seviyededir. İlk 6 aylık 
yatırım malları ithalatı Türkiye tarihindeki en yüksek rakamdır. Dış pi
yasa doların değerinin artmasına yatırım mallarının fiyatlarının düşme
sine ve yerli katkının artmasına rağmen yatırım malları, ithalatının yük
sek seviyede gerçekleşmesi Türkiye' de her zamankinden daha fazla ya
tırım yapıldığını göstermektedir. 

Biz enflasyonu düşürürken üretimi arttırma, yatırımları arttırma 

gayreti içindeyiz. 

Soru: - Hükümetin izlediği taban fiyat politikasının tutarlı olma
dığı öne sürüyor. Bu politikanın değiştirilmesi mi, yoksa yeni bazı ted
birlerle desteklenmesi mi gerekmektedir? 
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Cevap: - Taban fiyat politikamızın gayesi Ür·etimi arttırmaktır. 

Çiftçinin zararını önlemektir. Taban fiyat politikamızın üretimi arttırıcı 
yönde çiftçinin alın terinin değerini vermektedir. Çiftçinin mağdur olma
sım önleyen, üretimi teşvik eden, taban fiyat politikasını uygulamaya de
vam edeceğiz. Önemli olanda zaten budur. Çiftçi mağdur olmadıkça üre
tim teşvik edildikçe taban fiyatlar doğru tesbit ediliyor demektir. 

Soru: - Toplu Konut uygulamasının, bu soruna çözüm getireceği
ne inanıyor musunuz? İnanıyorsanız, bu sorun sizce yaklaşık kaç yılda 
çözüme kavuşturulabilir? 

Cevap: - Yeni çıkarılan Toplu Konut Kanunu, eski kanunun yara
tamadığı kaynakları çok daha hızlı bir şekilde yaratmıştır. Nitekim uy
gulamanın ilk birkaç ayında, geçmiş yıllarda verilen bütün paraların hep
sjnden daha fazla bir para dağıtımı yapılabilmiştir. Bu husus, yeni ka
rı~.mun uygulamada ne kadar başarılı olduğu, eski uygulamaya göre ne 
kadar daha güçlü olduğunu açıkca ispatlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
Toplu Konut Fonunda biriken kaynaklar faiz subvansiyonuyla, banka 
sistemindeki paraları harekete geçirmekte kullanılacaktır. Bu sayede 
çok daha fazla sayıda konut yapımı mümkün hale gelecektir. 

Şunu unutmamak gerekir ki, yeni kanunla geçmiş yıllarda hayal 
edilmeyen bazı işler başarılmıştır. Örneğin, geçmiş yıllarda S. S. K. işçi
lerinin ferdi kr.edi konusu bile yıllarca uğraşmadan sonra çıkarılmış, o da 
tatmin edic~ olmayan bir rakama bağlanmıştı. Halbuki, yeni kanunla fer
di kredi herkese açılmış, işçi olsun, memur olsun her vatandaş, ferdi kre
di alabilir hale gelmiştir. Bu yapılan büyük değişiklik, toplu konut uygu
lamasını ne ölçüde imkan dahiline geldiğini açıkca göstermektedir. 

Soru: - Hükümet - İşçi - İşveren ilişkisi nasıl olmalıdır? Toplu 
sözleşmelere Hükümet müdahale etmelimidir? Bu müdahale çalışma ba
rışını zedeler mi? 

Cevap : - Önümüzdeki dönemlerde işçi - işveren ilişkilerinin geç
miş yıllara gö're olan ilişkilere göre daha yumuşak olacağını tahmin edi
yorum. İşçi - işveren ilişkileri bir olgunlaşma sürecine girmiştir. Toplu 
sözleşmeler daha akılcı, daha mantıklı eseslar üzerinde yürütülecektir. 
Türkiye' de ki sanayinin yapısı değiştikçe, ekonomi dışa açıldıkca zaten 
toplu sözleşme düzenininde daha mantıki, daha akılcı hale gelmesi mec
buriyeti vardı. Eskiden piyasada tekel durumunda olan bfr sanayi tesisi, 
toplu sözleşme masasında daha rahat pazarlık yapabilirdi. Fakat artar~ 
rekabet Türkiye'nin dışa açılmasının getirdiği yeni durum, toplu sözle~ 
melerin daha dikkatli, daha bilinçli yapılması mecburiyetini getirmiştiı 

Burada hükümetin müdahale etme durumu geçmiş yıllara göre çok 
daha az olacaktır. Hükümet müdahalesinin çalışma barışını zedeliyece-
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ği:ı;ıi kesinlikle zannetmiyoruz. Geçmiş yıllarda Hükümetin müdahale yet
kisi bugünkü gibi olmadığı için, toplu sözleşmeler genellikle anarşiyle 
bitiyor. İş silaha bile dökülüyordu. Bu bakımdan yeni düzenin çalışma 
barışını zedelemek değil, bilakis çalışma barışını daha kalıcı hale getire
cek bir düzenleme olduğuna inanıyoruz. 

Soru: - Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı işçi ve memurun geleceği 

açısından umutlu bir dönem açabilir mi? 

Cevap: - Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısının ana gayesi işçinin kı
dem tazminatını güvence alırken, aynı zamanda bu fondan işçi için çeşitli 
sosyal imkanları sağlamakta düşünülen konulardan birisiydi. 

Örneğin, kıdem tazminatı fonu kullanılarak işçiye daha fazla sos
yal hizmet götüren müesseseler kurulabilir. Bu şekilde hem işçinin kıdem 
tazminatı güvence altına alınır, hem de işçiye sağlanan sosyal haklar art
tırılabilir. 

Soru: - İşçilerin KİT'lere ortak edilmesi konusunda çeşitli iddia
lar var. Bu ortaklık gerçekleşirse, isteğe bağlı mı olmalıdır? 

Cevap: - Devlet fabrikalarının KİT'lerin işçilere satılması için de
ğişik formüller uygulanacaktır. 

Bütün bu formüllerin tek ortak tarafı vardır. İşçi kesinlikle hisse 
senedi sahibi olurken maddi yönden zorlanmıyacaktır. Bundan dolayı, bu 
fabrikalarda ça_lışan her işçi istisnasız ortak olmak isteyecektir. Aldığı 
hisse senedinin bedelini bir kaç yoldan ödeyebilecekt~r. 

Birincisi, işçinin aldığı vergi iadesinin bir kısmının hisse senedine 
mahsuben ödenmesdir. . 

İkincisi, hisse senedinin aldığı temeddünün yani fabrikanın yaptığı 
kardan alınan parayla, hisse senedinin bedelinin ödenmesidir. Görüldüğü 
gfüi bütün bu formüller işçiye herhangi bir yük yü_klememektedir. 

Bütün bunlar işçilerin çalıştıkları fabrikalara ortak edilmesini çok 
kolay ve mümkün hale getirmektedir. Dolayısıyla bütün işçiler fabrika
lani ortak olmak isteyeceklerdir. 
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HAMBURG BAŞKONSOLOSLUGUNDA DÜZENLENEN 

BİR TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

7 Eylül 1984 

Aziz Vatandaşlarım, 

Sizden ricam, benliğinizi kaybetmeden bulunduğunuz ülkeye uyum 
sağlamanızdır. Biliniz ki, asıl olan bizim kendi memleketimizin gelişme
sidir. Eğer memleketimiz güçlenirse burada sizin durumunuz daha iyiye 
gider. Türkiye imkanları geniş olan bir ülkedir. Hareketli bir ülkedir. Ve 
sfüatle gelişmektedir. 

Ülkemiz 70'li yıllarda hesapsızlık, kitapsızlık ve istikrarsızlık yü
zünden sıkıntı içine düşmüştür. 80'li yıllar ise her alanda yeniden istik
ra~a kavuşma dönemini yaşamaktadır. Biz hem Batının bir parçası 

hem İslam aleminin bir parçasıyız. Bu iki büyük arasında bir köprü du
n.ımundayız. Bunun Batı'ya da çok faydası vardır v.e Batı ülkeleri bunu 
iyi bilmektedirler. 

Şimdi bu:ı;da sizler çalışıyorsunuz, onİarın fabrikalarını sizler ça
hştınyorsunuz. Biz Türkler Almanlardan daha çalışkanız. Bizim bir ku
surumuz varsa biraz sabırlı olmayışımızdır. Almanya'nın sağladığı kal
kınmayı bir niye yapmayalım? Sizler Almanya' da başarı ile çalıştığınıza 
göre, demekki bu seviyeye gelmemiş olmamızın sebebi sizler değilsiniz. 
Bu bir yetişmiş insan gücü mes'elesidir. İnsan yetiştirmek kolay değildir. 
Ama bir defa yetişmeye başladı mı, kartopu gibi hızla gelişir. Bizim şu 
andaki durumumuz işte buna benzemektedir. 

Son dört seney.e bakınız. Memleket nasıl bir istikrara kavuşmuştur. 
Biz iktidara gelincede serbest ekonomiyi getirdik. Bundan en çok yarar
lanacak gruplarda biri sizlersiniz. Türkiye 10-15 sene sonra, bu istikame
tini bozm11dan giderse, nereye varacağını tahmin etmek mümkün değildir. 
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ALMAN YAKIN VE ORTADOGU BİRLİGİNİN KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNDE YAPILAN KONUŞMA 

6 Eylül 1984 

Size burada hitabetmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye Alman yatırımcıları için ideal bir ülkedir. F. Almanya' da ar
tık kar yapamayan ve yeni pazarlar bulmakta güçlük çeken Alman işadam
!arının Türkiye'de yatırım yapmaları kendileri için büyük avantajlar sağ
layacaktır. 

Eğer fabrikalarınız rekabet şanslarını kaybediyorlarsa ve yeni iş yer
leri arıyorsanız, Türkiye sizin için en ideal bir alternatif olmalıdır. Türk 
Hükümeti size bu konuda her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Sizlere 
Türkiye'de yatırım yapmanız için çeşitli cazip yatırım alanları sunuyo
ruz. Geliniz gayretlerimizi biTieştirelim. Böylece üçüncü ülkelere eksport 
imkanları bulalım. Bu ülkeler, Orta Doğu.' da bizim dostumuz olan ülkeler-
dir. . 

Türkiye Ortadoğu'da istikrarın garantisidir. Atatürk'ün yurta barış 
dünyada barış . ilkesi Türkiye tarafından sürekli olarak izlenmektedir. 

Filistin sorununa İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hak
kını kabul etmesi ve işgal ettiği topakları geri vermesi şartı ile bir çözüm 
bulunabileceğine varmaktayız. 

Türkiye bütün komşuları ile iyi ilişkiler içindedir. Ancak uzattığı 
dostluk elini Papandreu kabul etmemektedir. Buna rağmen Yunanistan'
la iyi ilişki gayretlerinden Türkiye asla vazgeçmeyecektir. 

Bizim umudumuza göre Yunanistan'la Türkiye arasında meseleler 
ancak diyaloğla çözülebilir . 

.. Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin gayretlerini Türkiye daima destekleyecektir. Türkiye bu gün 
bölgede bir istikrar adası haline gelmiştir. 

Türkiye'nin ürünleri batı tarafından daha çok alınmalıdır. Eğer 
ürünlerimizi satın almazsanız, bizim sizden yüksek gelişmiş sanayi ürün
lerinizi almamızı nasıl beklersiniz. 

Seçimler tamamen demokratik olarak yapılmıştır. Hükümetin baş
lıca görevi enflasyon ve işsizliği azaltmaktır. Kısa sürede bu sahada olum
ln sonuçlar elde edildi. 
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FEDERAL ALMANYA DÖNÜŞÜNDE ESENBOGA HAVAALANINDA 

BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

8 Eylül 1984 

İsviçre ve Almanya'ya yapmış olduğum seyahati tamamlayarak yur
da dönmüş bulunuyorum. İsviçre' de ve Almanya' da tanınmış basın men
supları ve ilgili devlet adamlarıyla, işadamları ve bankacılarıyla görüşme
ler. yaptım. Özede, gerek İsviçre' de, gerekse Almanya' da, işadamlarının 
ve bankacıların Türkiye hakkında fevkalade bir kanaate sahip olduk
larını, hemen hemen hiçbir problem görmediklerini, gerek kredi konu
larında, gerekse yabancı sermaye konularında Türkiye'ye oldukça ya
kın olduklarını müşahade ettim. Memleketimizin artan itibarını da bir 
kere daha yakından görme fırsatını buldum. Bu bakımdan onlarla yap
tığımız muhtelif görüşmelerin, ki çok büyük gruplarda, Hamburg' da ol
duğu gibi ayrıca ufak gruplarla da temaslarımız oldu. Hepsi fevkalade 
müsbet geçmiştir. İsviçre ve Almanya'da ilgililer ile de görüştüm. İsviç
re Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanıyla bir öğle yemeği münasebe
tiyle 1-1,5 saat görüşmemiz oldu. İsviçre Türkiye'ye bazı projelerde kre
di garantisi vermiştir. Öyle anlaşılıyor ki, yeni getireceğimiz bazı proje
lerde de kredi vermeye hazır gözüküyorlar. 

Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı, Alman Dış
işleri Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile görüşmeler
de bulunduk. 

Alman Başbakanı ile görüşme, yemekte de ·sürdü. 2,5 saat kadar sü
ren bu görüşmede, hemen hemen iki ülkeyi ilgilendiren bütün konular
da fikir teatisi imkanını bulduk. Onu da hemen kısaca ifade edeyim: 
Alman Başbakanı ve ilgililerinde Türkiye'nin meselelerine karşı yakın bir 
ilgi müşahade ettim. Meselelerimizi hakikaten oldukça iyi bildiklerini 
gördüm. Aramızda iyi bir münasebet tesis edilmiştir. Bundan sonraki 
temaslar bakımından da, bu, önemli bir adım olarak mütalaa edilebilir. 
İsviçre ve Almanya' da tanınmış basın mensupları ile temaslarım oldu. 
Almanya' da büyük bir basın toplantısı yaptım. Zannediyorum bu basın 
toplantısı ile Türkiye'nin meselelerini Alman Kamuoyuna bizim bildiği
miz şekliyle anlatma imkanına kavuşmuş olduk. Hareketimizden sonra 
ve evvel Alman Basınında bu seyahatle ilgili geniş yazılar çıkmıştır. Ge-
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nel hatlarıyla seyahatimin, fevkalade başarılı ve memleketimizin men
faatleri bakımından uygun olduğunu söyliyebilirim. 

Almanya' da ayrıca Türk işçileri ile özel temaslarıma bayram müna
sebetiyle bazı temaslar yaptım. Hareket etmeden evvel de iki saat kadar 
Hamburg' da işçi temsilcileri ile, onların meselelerini uzun uzun görüş
tük, Onlara Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman bırakmadığını daima 
uzaktaki vatandaşlarımızı yakınımızdaymış gibi hissettiğimizi, onlarla il
gilendiğimizi ayrıca ifade ettim. Kendileri de durumun gelişmesinden 

memnun görünüyorlar. Bu vesile He tekrar vatandaşlarımın Kurban Bay
ramını kutlarım. 
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12 EYLÜL'ÜN 4. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE A.A.NIN SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

12 Eylül 1984 

Soru: - 1982 Anayasası yürütmeyi kolaylaştırmış mıdır? 

Cevap: - 1982 Anayasası, 1961 Anayasasının uygulamasında karşı
laştığı sıkıntıları gidermek için hazırlanmıştı. Ülkenin 12 Eylül 1980 ön
cesine gelmesinde, 1961 Anayasasının bazı durumlarda gerekli önlemleri 
alamaması yetersizliği yatıyordu. Bu bakımdan 1982 Anayasasının yürüt
meyi kolaylaştıracağım söyleyebiliriz. 

Soru : - Uygulama, 1982 Anayasa' sında değişiklik yapılmasını zo
runlu olduğu noktalan göstermiş midir? göstermişse hangi maddeler
dir? 

Cevap: - Bu konuda herhangi bir karar verebilmek için takriben 
10 yıllık bir uygulama tecrübesinin gerekli olduğu görüşündeyiz. 

Soru: ~ 12 Eylül 1980 ve 12 Eylül 198;ı tarihlerindeki genel ekono~ 
mik durumu mukayesesi eder misiniz? Ekonomi dört yıl içinde bir bün
ye değişikliğine uğramış mıdır? 

Cevap: - Ekonomi dört yıl içinde hissedilebilir bir bünye değişik
liğine :uğramıştır. Bunun en güzel örneği ihracatımızdır. 1980 öncesi ta
rım malları ihracatı toplam ihracatımızda yüzde SO'nin üstündeyken, 1984 
yılının ilk yarısında sanayi malları ihracatı, toplam ihracatımızın yüzde 
75'ini bulmuştur. Türk ekonomisindeki yapısal değişme çok net olarak 
görülmektedir. Unutmamak gerekir ki tarım malları ihracatı doların dün
yadaki yüksek değerine rağmen yine artmıştır, ama yüzde olarak sanayi 
nıamülleri öne geçmiştir. 

Türkiye'nin kredi itibarıda 1980 öncesinden beri önemli ölçüde art
mıştır. Eskiden Türkiye'ye kredi vermiyen bankalar, şimdi Türkiye'ye 
kredi vermek için sıraya girmişlerdir. 

Büyüme hızımız son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 5.7'de ger
çekleşecektir. Üretim ve yatırımlar rekor seviyeye çıkmıştır. 

İhracatımız son 4 yılda üç mislinden fazla artmıştır. 

Özetle söylemek gerekirse Türk Ekonomisi iflastan dönmüş dünya
nın en hızla gelişen ekonomilerinden biri haline gelmiştir. 
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12 EYLÜL HAREKATININ 4. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'E GÖNDERİLEN 
KUTLAMA MESAJI 

12 Eylül 1984 

«Sayın Cumhurbaşkanım, 

Memleketi büyük bir badireden kurtararak, tekrar Atatürk' çü bir 
görüşle demokratik sisteme geçirmekteki büyük hizmetiniz hiçbir za
man unutulmayacaktır. 

Bu vesile ile zatıalilerine ve muhterem Cumhurbaşkanhğı Konseyi 
üyelerine 12 Eylül'ün dördüncü yıldönümünde kalbi şükranlarımı arz edi
yorum.» 
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ÜLKEMİZİ 12 EYLÜL'E GETİREN SEBEPLER VE TÜRKİYE 
ÜZERİNDEKİ OYUNLAR SEMİNERİNDE YAPILAN KONUŞMA 

15 Eylül 1984 

Bana böyle bir toplantıda konuşmak imkanı verildiği için duyduğum 
memnuniyeti açıklamak isterim. Burada söyliyeceğim konuları bir çok 
yerde de söyledim. Federal Almanya' da düzenlediğim basın toplantısında 
aynı zihniyetin işlendiği sorular soruldu. Bir gazet·eci «aydınlar dilekçesi 
nedeniyle 56 kişiyi sorguya çekiyorsunuz. Bu Türkiye' de demokrasi olma
dığının ifadesi değilmidir?» diye sordu «aydın» diyorlar ama, aydın mı 
değil mi onu münakaşa etmiyelim. Dilekçeyi, Cumhurbaşkanı'na kadar gö
türdüklerine göre demokrasi vardır. Ancak dilekçede suç unsuru bulunup 
bulunmadığının araştırılması da demokratik bir işlemdir. İşin sadece 
bir yönünü ele alıyorlar. Bu farklara da çok dikkat etmek gerekir. 

ülkede sol - sağ ayırımı zorunlu olarak oluşturuluyor. Yurttaşların 
mutlaka bir yanı tutmaları isteniyor. Seçimler sırasında da bu açıkça or
taya konul~u. Sonuçta ANAP, tahminlerin 'üzerinde oy aldı sol kesim 
diye tanınan kişiler oylarını Partimize verdi. 

Türkiye bugün hızla gelişmektedir. ülkemizde ekonomik ve siyasal 
istikrar sağlanmıştır. Bu gelişme birçok dış güçlerin kıskançlığını çek
mektedir. Bizim gelişmemiz istenmeyebilir, ancak bizim buna hazır ol
mamız gerekir. Dört yıl içinde çok büyük bir hamle yapılmıştır. 

Yurt içinde kavgaya neden olmayacak şekilde emin oh~rak yürümek 
zorundayız. Başka bir memleketin başına bizim geçirdfklerimiz gelseydi, 
bu gidişi dört yılda tersine çeviremezdi. Demek ki bu memleket bir işe 
karar verdiği zaman, başarabiliyor. Geride düşmanın beklediğini hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. (Su uyur, düşman uyumaz) tabirini 
hiç unutmamalıyız. El ele vererek tüm zorlukların üzerinden geleceğimi
ze inanıyorum. 

803 



SUUDİ ARABİSTAN VELİAHD PRENSİ BAŞBAKAN BİRİNCİ 

YARDIMCISI VE ULUSAL MUHAFIZ ORDUSU BAŞKOMUTANI 
ABDULLAH BİN ABDÜLAZİZ HAKKINDA YENİ ASIR 

GAZETESİNE YAPILAN AÇIKLAMA 

15 Eylül 1984 

Sayın Altes Abdullah Bin Abdülaziz hazretleri ile ben Pakistan' a 
giderken tanışmıştık. Birbirimizi çok sevdik. İnsanlar birbirlerine bazen 
yakınlık hissederler. Fevkalade iyi bir insan. Aynı zamanda iyi bir Müslü
man. İslam aleminin biraraya gelmesinde çok büyük faydalar olduğuna 
inanıyor. Bu kanaati paylaşmamak mümkün değil. Arap ve İslam alemin
deki kavgalardan ve harplerden, Arap ülkelerinin farklı düşüncelerinden 
büyük üzüntü duyuyorlar. Biz de bu üzüntüleri paylaşıyoruz. 

«Kendisi Ulusal Muhafız Ordusu Başkomutanı olduğu için askeri 
bölgeleri gezip görüyor. İki ülke arasındaki askeri teknik anlaşmanın dı
şında birşey yok» 

Soru:~ İki ülke arasında ortak bir yatırım söz konusu mu? 

Cevap: - Zaten Suudi Arabistan' dan yatırımcılar geliyorlar ve iş
birliği yapıyorlar. Özel olarak şu veya bu proje diye düşünmüyoruz. Bi
ze muhtelif sahalarda yardımlar var. Gecekondu kredileri ve ikinci Bo
ğaz Köprüsü'ne yardım gibi. Önemli olan karşılıklı olarak işadamlannın 
gelip alış - veriş yapmalarıdır. 
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SSCB DIŞ TİCARET BAK.ANI BİRİNCİ YARDIMCISININ 
KABULÜ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

15 Eylül 1984 

Türkiye'yle SSCB arasındaki yıllık ticaret hacminin 300 milyon do
lardan karşılıklı 600 milyon dolara çıkartılması konusunda mutabık kal
dık. Böylecek alış V·e satışımızın toplam tutan bir milyar 200 milyon do
lara ulaşacaktır. · 

Toplantıda doğal gaz konusunu da görüştük. Bulgaristan üzerinden 
doğal gaz alma konusuna değindik. Doğudan da alabiliriz. Gaz fiyatla
rında anlaşabilirsek Sovyetler Birliği'nden 1987 yılından itibaren 1 - 1,5 
milyar metreküp doğal gaz alacağız. Bu rakam daha sonralan 5 milyar 
metreküp' e kadar çıkartılacaktır. 
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TERCÜMAN GAZETESİ'NİN ÖZEL SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

15 Eylül 1984 

Soru: - Sayın Başbakan, politikaya soyunurken eleştirilerle kar
şıiaşacağığınızı biliyordunuz değil mi? 

Cevap : - Elbette. 

Soru: - Ne kadar eleştiri umuyordunuz. Ne kadar buldunuz? Eleş
tirilere hak verdiğiniz oluyor mu? Sizi en çok kimin eleştirileri kızdırı
yor? 

Cevap: - Hamama giren terler diye bir tabir vardır. Siyasete gi
ren tabiatıyla eleştirilere hazır olmalıdır. Eleştirilere bir şey demem hat
ta yakın arkadaşlarıma da mümkün olduğu kadar hakikatleri söylemele
ri telkininde bulunurum. Yoksa, yaptığımız icraata, her şeye evet efen
dim denmes~ bizi yanlışlara sürükler ... Eleştirileri bir kere bu ölçüde al
mamız lazım : ·Böyle alıyorum tabii. Şunu da biliyorum, eleştiriler içeri
sinde ideolojik olarak yapılanlar var ... Bunu da tabii karşılıyorum ... Bu· 
na yeni alışıyor değilim... Geçtiğimiz dönemde buna büyük ölçüde alış
tım ... Bu işe muhtelif kademelerden geldiğimizden beri alıştık. .. O tarihte 
ekonomik programa yapılan hücumlar var ... Bunların bir kısmı ideolo· 
jiktir .. .'Ve nitekim de o konuda ideolojik şeyi olanlar mağlubiyetlerini 
biliyorlar. Mağlup olmuşlardır ... Bunu biliyorlar ve devamlı yeniden peh
livan güreşe doymazmış gibi, arasıra başlarını kaldırıyorlar ... Önemli de-
ğil... Bir de tabii menfaati bozulanlar var ... Çünkü Türkiye bizim tabiri-
mizle son 4 -5 senedir kabuk değiştiriyor ... Bu yapı 4 sene evvelki yapı 
değildir. Hiçbir memlekette bu kadar kısa sür·e içerisinde yapı bu kadar 
çabuk değişmemiştir. İhracatımızın yüzde 27'si 4 sene evvel sanayi ma
mülü iken bugün baktığımızda, sanayi mamullerini yüzde 74 olarak görü
yorsunuz, yine ihracatın tutarı 4 sene evvel 2 milyar dolar iken bugün 7 
milyarı aşan rakamları görüyorsunuz ... Bu söylediğimiz bu kadar kısa bir 
süre içinde tam tabiriyle, akılalmaz bir değişikliktir ... Tabii bu değişikli
ğin birtakım sancıları vardır ... Eski usule alışmış olanlar devamını ister
ler ... Oradan telkin gelir. Bu kadar faizİe yatırım yapılır mı derler ... Üçün
cü bir grup daha var ... Bilhassa haksız k~zanç ve karaborsanın üzerine 
çok gittik. Tam manasıyla önlenmedi, altın vs. var ... Ama sigara meselesi, 
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döviz karaborsası önlendi... Tabii birtakım insanların işleri bozuldu. Bun
lar tabii resmen hücum etmiyorlar ama türlü yollardan eleştirilerini his
sediyoruz. 

Bunlar mühim değil, bunların sevabım her zaman veririz. Ama üzen 
tenkit dostların yaptığı tenkittir, yani haksız yapılan tenkit. Onun ölçü
sünü biliyorum ... Dostların yaptığını biliyorum. Hep doğrusunu söyleme
si lazım dostların ama, bazen de haklı olmayarak yapılan tenkitler var ... 

Soru: - Sayın Başbakan ilkokul önlüğü kaç lira? Çocuğunu ilkoku
la gönderecek bir memur ailesi ne durumda? Yumurta ve domatesin fi
yatını biliyor musunuz? 

Cevap: - Fiyatlar netice itibarıyla enflasyon meselesidir. Türki-
ye' de bir hadise oluyor ... Türkiye modernleşiyor. Kabuk değiştiriyor ... 
Y~ni hareketli bir ülke ... Başka ülkelere oranla, dışarıdan baktığınızda 
hele, çok hareketli görünüyor ... Nerede hareket varsa orada bereket var
dır ... Tabii içeriden baktığımızda başka tesirlerin altında kalabiliyoruz. 
Bir kere şunu söyleyeyim büyük bir değişikliğin içerisindedir Türkiye ... 
Bu değişiklik bir takım fiyatlara da otomatikman tesir ediyor ... Misal ve
reyim. Biz kapalı ekonomiydik, açık ekonomiye döndük. Tabii faydaları
m da gördük. .. İthalat, ihracat serbestleşiyor, kolaylaşıyor ... Tarım malı 
ihraç ediliyor hem de ithal ediliyor. Sanayi malı hem ihraç ediliyor hem 
ithal ediliyor ... Peki ne oluyor? Eskiden kapalı bir ekonomide içeride 
fiyatlar özellikle sanayi mallarında dışarıya göre çok pahalıydı. Mesela 
8 sene evvel özellikle dışarıdan mal almak fevkalade güçtü. Dolar 17 lira 
18 lira ... Almanya ucuz, İsviçre ucuz geliyordu ... Buna mukabil o tarih
lerde oradaki tarım ürünleri bize pahalı geliyordu ... Şimdi açık ekonomi
ye gittikçe sistem dünya fiyatlarına doğru yanaşmaya başladı. Aynı dün
ya fiyatı olmadı ... Arada gene fark vardır ... Ama şu vardır ... Tanın mal
larının fiyatları yukarı çıkacak, buna mukabil sanayi mallarının fiyat
ları izahı olarak aşağıya düşecek ... Bunu bir misalle söyleyeceğim. 1980 
senesinde Türkiye'de yuvarlak demirin fiyatı 24, ·0cak zamlarından sonra 
42 lira oldu. Bugün demir 135 lira civarındadır. Yani 3 misli biraz geçir
dik. Dolar 70 liradan 400 lira sınırına geldi demek ki o da 6 misline ya
kın arttı. Demek ki demir fiyatları Türkiye' de izafı olarak ucuzlamıştır. 
Nitekim Türkiye bugün demir ihraç ediyor, halbuki o tarihlerde bizim 
için demir ihraç etmek hayaldi. Bir başka misal daha ... 77 -78'lerde Re
nault arabaları karaborsada 400 bin lira civarındaydı. .. O zamanki 20 li
ralık kur'a dönerseniz. ıs bin dolardı. .. Bugünkü fiyatlara bakın ve do
larla kıyaslayın o gün ıs bin dolara araba ithal etmek çok kolaydı, bugün 
1se serbest bıraktık araba girmiyor. Türkiye'ye demek ki içerideki sanayi 
mallarının fiyatları dışarıdaki sanayi mallarının fiyatlarına yaklaşıyor. 
Buna mukabil tarımdaki fiyatlar aksine yukarı gidiyor. 
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Domates eğer' Suudi Arabistan'a ihraç ediliyorsa, arada bir fark ol
makla beraber, aşağı yukarı birbirine yaklaşıyor ... Biz burada 10 liraya 
domates yerken Avrupalı 200 liraya yiyemez ... Veya biz 10 liraya yiyeme
yiz ... Bu bir bakıma tarımı kendiliğinden destekliyor. Bizim destekleme-
mize gerek yok ... Başta bir gübre ayarlaması yaptık kıyamet koptu, kendi 
gübremizde bile ... Halbuki ikinci ayarlamada ses çıkmadı. .. İşin bu üre-
tici tarafıdır. Şimdi gelelim kabuk değiştirme olayına. Bir de tüketici 
grubu var ... İşçi ve memur ... Prensip itibarıyla bunların enflasyonun al
tında ezilmemelerini sağlamak ve enflasyonu devamlı. aşağıya çekmek la
zım ... Tabii ne kadar enflasyon aşağı çekilse ne kadar memurun durumu 
düzelse, her zaman sizin söylediğiniz şikayetler olur ... Çünkü ihtiyaçlar 
devamlı artan bir durumdadır ... 

Ben l 950'leri hatırlıyorum. Mektebi bitirip Ankara' da ilk çalıştığım 
devreleri... Eğer o günkü ihtiyaçlarla bugünkü paralar olsa, biz bugün 
çok rahat ederiz ... O gün televizyon yok. Buzdolabı çok evde yoktur. Ça
maşır makinesi, şu, bu ... tabii bu ihtiyaçlar geldikçe bütçelerle bunu tam 
manasıyla karşılayamıyoruz, o zaman da birtakım şikayetler oluyor ... 
Ama zannediyor musunuz ki gelişmiş ülkelerde . yok bu şikaletler? Ora
larda da var ... Aslında Türkiye'de hal~ meyve sebze oralarla kıyas edil
meyecek kadar ucuzdur ... Mesela Ankara' da istihsal eden burada kullanı
lır, yoksa kalkıp da Halep'e gitmez ... Onun için bu gibi şikayetler olacak
tır. 

Ben yalnız şunu söylerim. Enflasyon hızlanan bir enflasyon olma 
durumundan çıkmış, yavaş yavaş hızı kesilen bir enflasyon olmaya baş
lamıştır ... Devam edecektir tabii... Bir taraftan memura ve işçiye biraz 
daha geçimini artıracak imkan vermemiz lazım... Gerek vergi indirimle
rinde gerek vergi iadelerinde gerekse ücret artışlarında ... Ama burada da 
anormal derecede açık gitmek mümkün değildir. O ekonomiyi yeniden 
açmaza sürükler ... Bu bir denge meselesidir. Ben şunu tahmin ediyorum ... 
İnsanlar durumlarının düzeleceğini gördükçe bu şikayetler ·azalır ... Ama 
hiçbir zaman şikayetler durmaz ... 
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İSTANBUL'DA İŞADAMLARI VE BASIN MENSUPLARIYLA 

YAPILAN TOPLANTIDAKİ KONUŞMA VE SORULAN SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

16 Eylül 1984 

Efenıdim. Sayın Kemal Ilıcak Bey, bu toplantıyı tertip etmeyi, Ga
zete sahipleri sendikası başkam olaraktan bize teklif ettiği zaman bu 
toplantıda kimler olabilir diye konuştuk. Neticede bugünkü t~ 'pluluk 
meydana gelmiş oldu. 

Şimdi burada memleketimizin tanınmış gazete sahiplerinin b :.:yük 
bir kısmını, bu gazetelerimizin yazarlarım, Odalar Birliği ve diğe ~ kuru 
luşların başındaki muhterem zevatı ve yine İstanbul'umuzun kıyrn ··'"li i~ 
adamlarını, bankacıları bir arada görüyoruz. Şurada memleketimizin er.ı. 
yüksek seviyede elit bir tabakası mevcut bulunuyor. 

Memleketimizin kaderine, geleceğine şu veya bu şekilde söz sahibı 
olan bunu içraatlarıyla, tatbikatlarıyla, karatlarıyla meydana getiren hir 
büyük önemli grup var. Şimdi bu grup önünde sizlere özel bir hazırlığım 
olmaıdan Türkiye'nin meselelerini, varmak istediğimiz noktaları ve bazı 
konuların nasıl böyle olduğunu, belki birçoklarınızın kafasından geçen 
suallere, belki bazılarının gazete köşelerinde yazdığı ve orada cevabım 
aradıği bazı konulara temas etme imkanını bulacağım. Herhangi bir spe
sifik konunun cevabını vermek istemiyorum. Ama mümkün olduğu ka
dar bugün Türkiye' de memleketimizde kafalara gelen bazı suallerinde 
cevabını vermeye çalışacağım. · 

Konuşmamı mümkün olduğu kadar üç bölüm halinde yapmayı dü
şünüyorum. Birinci bölüm; iç politik konular, ondan sonra dış politika 
ile ilgili konular, sonra ekonomik meseleler, aslında belkide gündemin 
en önemli konularım bu şekilde üçlü olarak tasnif etmemiz mümkün ola
cak. Daha başka konular olabilirse sualleıxle onlara da ayrıca cevap ver
meye çalışırım. 

Tabii tabiatıyla böyle bir toplantının hüviyeti içerisinde de her so
runun cevabını verebilmek için vakitte müsait olmadığım tahmin edi
yorum. Onun için mümkün olduğu kadar genel manada izahatle başla
yıp sizlerin suallerini mümkün olduğu kadar asgariye indirmeye gayret 
edeceğim. 
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Hepinizin de çok iyi bildiği glıbi, memleketimiz iç politika bakı
mından geçtiğimiz ,özellikle 1970' yıllarda, fevkalade hareket!, heyecanlı 
ve memleketi iki defa sıkıntıya düşürerek önemli devrelerde geçmiş bu 
iki devrenin arasını da yine memlektimizde ilk defa geniş bir şekilde 
tecrübe edilen 65 evvelsi devreyi söylemek istemiyorum, başka şartlarda 
gelmiştir, kısadır. Bir koalisyon dönemiyle geçirmiştir. Bütün ıbunların 
sonucunda 1970'li dönemin sonuna doğru anarşik hadiselerde ciddi bir 
artışın görüldüğü, bunun ekonomik meselelerin gitgide zoriaştığını ve 
ikisinin bir arada memleketimizi bir çıkmaza doğru götürdüğü hemen 
hemen herkes tarafından kabul edilebilen ıbir gerçek halindedir. 

Bu yıllarda hepimiz yaşadık. İşlerimizi bir çok yerde idare etme
nin zorluklarını işimize giderken çektiğimiz heyecanları ben özellikle 
1980 senesine kadar yani 1979'un son ayına kadar İstanbul' da bulundu.:. 
ğum ve bir işveren sendikasının başında bulunduğum, yönetim kurulun
da bulunduğum bir dönemde, geçirdiğimiz o sıkıntılı dönemi çok iyi bir 
şeki1de hatırlıyorum. 

Grevlerin arka arkaya devam ettiği, fabrikaların çok ciddi bir şe
kilde hatta tahribe kadar giden hadiselerin olduğu, dünyanın hiç bir ye
rinde görülmemiş tarz;da birbuçuk seneye kadar uzanan grevler hep be
raJber yaşadık, gördük. Hatta bir hatıram daha var. O dönemde müzake
.releri yaparken karşımıza kimselerin bize açıkça bizim esas gayemiz top
lu sözleşme · ~eğildir. Türkiye' de rejim değişikliğidir, diye yüzüme karşı 
söylediklerini çok iyi biliyorum. Hedefimiz budur; Yoksa toplu sözleş
mede şunu almışız, bunu almışız meselesi değildir. Bir rejim değişikliğini 
götürmek istiyoruz, diye açıkça yüzüme karşıda bunları söyledikleri dev
releri çok iyi hatırlıyorum. 

1980'li yılların başında tekrar devlete döndüğüm sıralarda, devlette 
çalışırken, tabii o sırada daha çok iktisadi meselelerle çok yakından il
giliydik. Ama bir taraftan da hergün gazetelerimizin sütunlarında şu 
şunu öldürdü, şu kadar kişi öldü, şurada şu hadise oldu, şu gruplar ça
tıştı ve bu gi!bi hadiseleri takip, ederken rahatsız olmamak mümkün de
ğildir. Fevkala'de rahatsız bir dönem geçirdiğimizi hatta açık ifade edi
yorum, o devrede yüksek kademede konuştuğumuz kimselerle bu iş na
sıl bitecektir, diye bizde nasıl biteceğini merak ettiğimiz devreleri ge
çirmişizdir. 

Bunları söylemekten kastım hakikaten geçirdiğimiz dönemin öne
mini bir kere daha hatırlatmak ve vurgulamaktır. Bugün Allah'a çok 
şükür, bu hadiselerin üzerine gidilmiştir. Bu hadiselerin ağırlığı büyük 

çapta kaldırılmıştır. Ama hadiseler esas i~ibarıyle taınamıyle önlenmiş 

de değildir. Bunu. açıkça ifade ediyorum. Neden? Nedenini dün aydın· 
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lar ocağının 12 Eylül münasebetiyle tertiplediği bir konuşmada aydın
latmaya çalıştım. Sebep gayet aşi1kardır. 

Bugün devletler arasındaki münasebetlerde düşmanlık, veyahutda 
birbirini şu veya bu şekilde hırpalamak, artık eskiden olduğu gibi daha 
evvelki asırlarda olduğu gibi demek lazım. Harp ilanı suretiyle pek ta
hakkuk etmiyor. 

Dünyada bir denge meydana gelmiştir. Güç dengesi tabir ediyoruz. 
O takdirde bu işin temelinde bir yeni metod meydana getirilmiştir. Bu 
da son 15 sene içerisinde hızla gelişmiştir. Buna beynelminel terörizm 
tabir ediliyor. Muhtelif sıkıntı noktalarını bu ilgililer arayı bularak bu 
işleri kurcalayanlar arayı bularak bunları o memleketlerin aleyhine kul
lanmanın yollarını aramışlardır. 

Dikkat ederseniz, Türkiye'de hadiselerin hızlandığı dönemde yurt
dışm ermeni meselesi ile ilgili olarak daha doğrusu 1. Cihan Harbi sı

rasındaki bir hadiseyi bahane ederek bazı terör örgütlerinin katliam
lar yapmaya başladığını da gene 1973'lü yıllarda görmeye başlıyoruz. 
B_unun Türkiye' de bu hareketlerin hızlandığı bir dönemle acaba ilgisi 
var mıdır? diye de düşünmek lazım. Biz ondan sonraki dönemde bu işin 
hızlandığını, süratle geliştiğini hem yurt içinde geliştiğini görüyoruz, 
hem yurt dışında geliştiğini müşahade ediyoruz. Tabii, buna başka se
bepleri de · ilave etmek mümkündür. Kııbn~'ta olan hadiseler bazı grup
ları gene bizim aleyhimize tahrik etmiştirde denilebilir. Türkiye'nin bü
tün bunlar stratejik bir konumda olduğu Türkiye'nin gelişmesi, büyü
mesi üzerinde bir takım hesaplar yapıldığı endişesini de her zaman or-

) 

taya getirmiştir. 

Hakikaten stratejik bir mevkiimiz var. Hakikaten bugün dünyanın 
önem verdiği, çok önem verdiği petrol meselesi, petrol üreten ülkelerin 
bir nevi önünde bir bent vazifesini gören Türkiye, eğer ideolojik olarak 
yıkılabilirse netice itibarıyla bu bölgede istenilen, arzu edilen veya bazı 
ülkelerin arzu ettiği rejimler kolaylıkla gelebilir şeklinde de düşünül

müştür. 

Ama bütün bunlara rağmen, bir memleketin probleme düşmesi esas 
itibarıyle kendi iç sebepleridir. Yani dışarının tesirleri vardır, ama ken
disinin iç sebeplerinin de olması lazım ki, bu memleket probleme düş
sün. Bizim hadiselerin gerisinde acaba ekonomik sebepler mi yatıyor? 

Yani ekonomik sebepler bu ortamı hazırlamakta önemli sebepler midir? 
Bu münakaşa edilebilecek bir konudur. Buna bir şey demek istiyorum, 
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hatta üzerinde herhangi bir analizde yapmak istemiyorum. Fakat gördü
ğümüz bir hadise vardır. 60 - 71 ve en son 80 senesi hadiselerinin olduğu 
senelerdir. Bu üç senede de bundan evvelki dönemde ağır bir ekonomik 
krizin nispi olarak ağır bir ekonomik krizin yaşandığı da bir vakıadır. 
Yalnız her üç dönemde de arka arkaya baktığınız zaman para operasyon
larının yapıldığı o yapılmayada sebep olarak da bir takım ağır krizlerin 
yaşandığı özellikle ödemeler dengesi meselesinin ağırlık kazandığı 3 tane 
devreyi arka arkaya görmemiz de kabildir. Bunun en şiıddetlisi de 1980 
24 Ocak'ı getiren ekonomik durumdur. Bunu sadece bırakıyorum. Biz 
siyasete girerken memleketin siyasi durumuna ve 12 Eylül'ün getirdiği 
esaslara da baktık. Yani niçin 12 Eylül, yapılan meseleler bizimle ilgili 
değHdir. Ama niçin acaba bu kararları böyle almıştır. Hepinizin de çok 
iyi bildiği gibi 12 Eylül Türkiye'de bir yeni dönem açmıştır. Siyasi olarak 
yeni bir dönem aşmıştır. Yaptığı iş şudur; siyasi partilerin hepsi bu se
fer kapatılmıştır. Yani 1960' da olduğu gibi sadece bir siyasi parti değil_. 
bütün siyasi partiler, hepsi kapatılmış yeni bir siyasi ortamın açılmasına 
imkan hazırlanmıştır. Böyle düşünülmüştür, biz böyle düşündük demek 
istemiyorum. Çünkü bizim herhangi bii ·rolümüz yoktur. Ama böyle dü
şünülmüştür, yeni bir siyasi düzen kurulsun diye. 

Tabii, bfaim bu açılma şeklinin dışına çıkmamız . mümkün değildi. 
Başka seb~plerden dolayı da mümkün değildi ve dalı~ baştan itibaren de 
siyasi kararı verirken arkadaşlarımızla beraber, kurucu arkadaşlarımızla 
beraber yeni bir siyasi oluşum meydana getirelim herhangi bir şekilde şu 
veya bu eski bir parti ile ilişkisi olan bir teşebbüs kurmayalım. Bu zaten 
mümkün ıde değildi. 

Yani teorik olarak da mümkün değildi, hukuki olarak da mümkün 
değildi. Bizim bünyemiz bakımından da mümkün değildi. Netice itibariyle 
bu siyasi oluşum meydana getirilmiştir. Hemen şunu ifade edeyim. Biz 
esa~ itiıbarıyle kurduğumuz teşkilatta vazife almış bütün arkadaşlarımı
zın yaptığımız analize göre, incelemeye göre % 90 ile 9S'i ilk defa siyasete 
giren insanlardır. 

Yani yeni bir parti olunduğunun en önemli delili ilk defa siyasete 
giren insanlardır. Herhangi bir eski siyasi parti ile organizasyon bakı
mından ilgileri olmamıştır. Ne onların yönetim kurullarında ne ilçe teş
kilatlarında çalışmamış insanlardır, ekseriyeti tutan % 90 veya 95'i belki 
% 5 ile 10 eski siyasi oluşumlardan gelmiş insanlar vardır. 

812 



Yaptığımız inceleme bunu gösteriyor. Hatta «Milletvekili» kadro
muzda böyle, hatta «Belediye Reis»leri kadromuzun da büyük ekseriyeti 
bu şekildedir. Tabii bu sistemi kurarken şunu da ortaya koyduk. Dedik 
ki; bizim siyasi görüşümüzün anası, esası şu üç tane esas ilkede topla
nır. Bir tanesi, biz muhafazakar milli, manevi değerlere sahip bir kuru
luşuz. Ekonomide ekonomiyi, serbest pazar ekonomisini esas almışız, 
sosyal adalet, sosyal meselelerde akılcı bir sosyal adaletciyiz ve bu gö
rüşlerimizi etrafı ile izah ettikten sonra kim bizim bu görüşümüzde ise, 
biz onu eski oy verdiği taraf şudur, budur, ıbuna bakmayız çatımız altın
da toplanmasını arzu ederiz. 

Bunu anlatmaktaki maksadım, Türkiye'ni bugünkü siyasi yapısının 
bizim bakımımızdan önemini esasını ortaya koymaktır. Çünkü birçok 
konular bunun etrafında dolaşmaktadır. Halihazır iç siyasi durum bakı
mından netice it~barıyle böyle bir kuruluş yapıldı, teşkilatlar genişledi, 
seçimlere girildi, her iki seçimde de büyük diğerlerine nisbetle, yani di
ğer partililere nisbetle çok büyük farklarla kazanıldı. Ortaya bu yeni 
tablo meydana gelmiştir. 

Tabiatıyla şnnu hemen ifade etmek kabil, bir sene içerisinde bir 
senede daha kısa bir zamanda iki büyük seçimi ki, ikinci seçimde bütün 
partilere imkan tanınmıştır. Birinci seçimde böyle olmamıştır ama, ikind 
seçimde bütün partilere imkan tanınmıştı~. İkinci seçimde hatta fark, 
sandalye bakımından çok daha fazladır. Çünkü dağılımından dolayı. 
Bundan sonra da yapılmış birtakım ara seçimler oldu. Ağustos ayının 
sonuna kadar bu ara seçimlerde de aynı neticeler elde edilmiştir. Onu da 
açıkça ifade edeyim. Ara seçimler tabir ediyorum. Belediyelerden iptal 
edilen seçimlerin bir kısmı daha yapılmıştır. Bunlardan bir tane il vardı, 
gerisi ufak yerlerdi ama bütün bu yerlerde de bu söylediğimiz nisbet, 
hatta daha iyi bir şekilde muhafaza edilmiştir. 

İç siyasete esas itibarıyle şu anda ağırlığını koyan hadise burada 
düğümlenmektedir. Şimdi i·ç siyasette bir önemli tablo vardır. Bunu in
kar edemeyiz. Bir birinci seçim oldu, birinci seçimde üç parti girdi. Bu 
üç partiden iki tanesi parlamentoda birisi ana muhalefet oldu, birisi de 
yavru muhalefet oldu. Şimdi ikinci seçim yapıldığı zaman şu neticeyle 
karşılaştık, eğer % 10 nisibetinde ısrar edilmiş olsa bu iki partide % lO'u 
alamadıkları için parlamentoda temsil edilemez hale geleceklerdi. 

Parlamentoda temsil edilebilecek bir tek parti bu sefer yerel mu
halefet partisi olarak meydana çıktı, 'birde onun yanında başka bir parti 
yani parlamento dışındaki partiler biraz daha fazla içeriye göre rey al
dılar. Ama kafi derecede rey de alamadılar. Bizim bir yaptığımız hesaba 
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göre parlamentoda bu aritmetik olsaydı, yani ikinci seçim parlamento 
seçimlerinin yerine geçmiş olsaydı, bizim milletvekili sayımız 291 olu 
yordu. Bizden sonra gelen partinin milletvekili sayısı 91 oluyordu. Ondaıı 
sonra da zannediyorum 19 civarında bir temsil daha vardır. 

Şimdi bu siyasi tablo da, Türkiye' deki gelecek tabloya tesir edecek 
bir ta!hlodur. Bunu da kabul etmek lazım. Bir bakıma Ana Muhalefet 
Partisi resmen, hukuken parlamento içinde olmakla beraber, ikinci se
çime göre daha kuvvetli bir muhalefet partisi parlamento dışında kalmış
tır. Ama zaten birçoklarımızın da seçimlerden evvel ifade ettiği gibi o 
muhalefet partisi kafi derecede rey alamadığı içinde seçimlerin yeni baş
tan tekrar edilmesi diye bir mecburiyet kalmamıştır. 

Yani seçimin tercihi hem birinci seçimde hem de ikinci S·eçimde be
lirlenmiştir. Ama kabul etmek lazım ki, bu biçim iç siyaset durumumuza 
önümüzdeki 5 sene bu garabet tesir etmeye devam edecektir. Bir faktör 
olarak bunu söylüyorum. 

İç Siyaset durum~da tabii kabul etmek lazım ki, bir noktayı daha 
ifade edeyim, bu · konuşmaları yaparken tabii kimseye şunu yazın, bunu 
yazmayın diye birşey söylemek istemiyorum. Yazar olan arkadaşlarımız 
hangilerinin yazılır, hangılerinin yazılmaz olduğuna kendileri karar ver
sinler, ben kimseye herhangi bir tahdit koymak istemiyorum. Çünkü ba
zıları düsündllğünüz zaman buradan fazla yayılmaması_ icabeden düşün
celer olabilir. Ama böyle bir toplulukta söylenebilir. Çok fazla yazılma
ması icabeden şeyler olabilir. O takdiri de ben yine huradaki arkadaşlara 
bırakıyorum. 

Şimdi şunu kabul etmek lazım ki, Türk siyasi hayatında belki önem
li bir durum bu yeni oluşumdan meydana gelmektedir dediğim zaman 
bunun bir sebebi vardır. İkinci seçime giren bugün parlamento dışında 
kalan partiler esas itlbarıyle eski siyasi çizgiler tarafından desteklenmiş
tir. Yani bizim görüşümüz budur. Belki yanlış diyenler olabilir ama, esas 
itibarıyle birçok vak'a bunun eski çizgiler tarafından desteklendiğini gös
teriyor ve aslında da tabii bu mücadele bir nevi son seçimdeki mücadele 
eski siyasi oluşumlarla bizim gibi yeni birsiyasi oluşum arasında geç
miştir. 

Buda yine önümüzdeki dört seneyi, beş seneyi hakikaten çizgileriyle 
tayin edecek bir dört sene, beş senedir. Dikkat edilirse, yine iç siyasette 
şu hadise gözüküyor. Bizim Anavatan olara~ bir kuruluş tarzımız var. 
Yepyeni bir partiyiz., Bunu çok açık söyledim. Bazı arkadaşlarıma bunun 
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daha etraflısını almak istiyorlarsa zannediyorum 25 Ekim tarihinde Tür
kiye Radyo Televizyonlarında (T.R.T.) basının önünde yaptığımız 1983 
25 Ekim'idir. Basının önünde yaptığımız 1,5 saate yakın süre sual, ce
vaplı bir konuşmayı eğer bir kere daha dinlenilirse bu konuları da aynı 
açıklıkla söylediğim bu yeni oluşumu orada tarif ettiğim açık şekilde 
görülecektir. 

Yani bu bugün söylenmiş bir konu ;değildir, da:ha seçimlerden önce 
25 Ekim tarihinde, 1983 tarihinde eğer o bant elinizde varsa seyrederse
niz olabilir, yoksa biz size bir tane temin etmeye gayret ederiz. 

İktisadi ilişkiler hem bölge ülkelerinin menfaatine hem de Türki
ye'nin menfaatine olacaktır. 

Orada hatırımda kaldığına göre bu suali bir arkadaşımız sordu. Bir 
gazeteci arkadaşımız dedi ki, sizin kuruluşunuzda herkesi beraıberliğe 
çağırdığınız. Her eğilimden insanları bünyenize aldınız. Sonra bunlar 
birbirinize problem yapmıyacak mı? Buna benzer bir sualdi. Orda ver
ıdiğim cevapta, buıgün verdiğim cevapta, muhtelif zamanlarda verdiğim 
cev~ba çok yakındı. Dedim ki, biz memlekette birliği, beraberliği istiyo
ruz. Bu geçmiş dönemdeki problemlerin temelinde de memleketimizin 
böyle muhtelif kamplara bölünmesini, talbii fikirler farklı olabilir. Ama 
bu kavga eden kamplara bölünmesi olarak görüyoruz. 

Biz insanlarımızı bir araya getirmek' için çalışıyoruz. Vaktiyle de
dim. Bir hadisede sol kollar kalkmıştı. Öbür tarafta sağ kollarını kaldır
mıştı. Biz böyle yapmıyoruz. Biz bunları birleştiriyoruz. Geçenlerde Suudi 
Arabistan Veliaıhtı ayrılırken, tayyarenin üstünden ki elini birleştirdi. 
Ondan sonra bende aşağıdan Aynı işareti yaptım. Onun manasıda aslında 
biriz beraberiz .demektir. Yanj dostluk gösterisi olarak yapıyor. Yoksa, 
bizim Türkiye' de ki selamımızı yaptı manasına söylemiyorum. Bu ma
nada alınması lazım. Şimdi iç S'iyasette bu faktörleri ortaya koyduğunuz 
zaman tablonun şöyle olduğunu biz yakından müşah~de ediyoruz. Büyük 
çapta üzerimize gelinecektir. Açık ifade ediyorum. Çünkü şu anda siyasi 
kuruluş olarak iktidarız. En fazla desteğe sahrbiz. Seçimler itibarıyle 
söyHiyorum. Bizim herhangi bir şekilde bölünmemiz, parçalanmamız 
memleket için oldukça iyi olmayan bir takım sonuçlar verebilir. Burda 
düşünülüyor. Bize devamh olarak bu hücumlar yapılacaktır. Nerelerden 
yapılacaktır. Tabii dış çevrelerin tazyikleri olabilir. Aynı şekilde, içeride 
eski siyasi eğilimlerin yönlendirmesi olacaktır. Onu da biliyoruz. Bizi 
4 muhtelif bölüme bölmek isteyeceklerdir. Bunu çok evvelden beri bili
yoruz. Ama şu kadarını söyliyeyim birçok şeyler yanlış anlaşılıyor. Bizim 
içimizde 4 eski siya~i eğilimin yönetici kadrosu veyahutta yönetime yakın 
kadrosu veyahutta onlara 2 nci, 3 ncü derecede yakın hiçbir kadrosu 
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yoktur. Bizim içimizde olsa olsa onlara rey vermiş, o tarafa rey vermiş, 
bu tarafa rey vermiş, biraz sempati duymuş insanlar olabilir ve kesin 
olarak da ifade ediyorum. Bizde böyle bir ayrımı düşünen var ise zaten 
bizim içimizde barınamaz. Yani açık ifadem budur. Bizde böyle bir ay
rım mümkün değildir. Biz yepyeni bir partiyiz ve bu yepyeni hüviyette 
kalacak bir partiyiz. Bunuda huzurunuzda yani bir nevi garanti gibi 
söyiiyebilirim. Tabii her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Onatla inanıyo· 
rum ama, bizim niyetimizin böyle olduğu esastır. Zannediyorum iç siya
setteki bütün hareketler bir mihver etrafında, gene benim bunları söy
lememe rağmen devam edeceği kanaatindeyim. Devam edecek ama1 ne· 
tic~ itibarıyla fazla bir netice alınamayacaktır .. 

Muhalefet konusu, hep spekülasyona uğramıştır. Tabii sıkıntı şur

dan geliyor. Demin söylediğim tablo, içerdeki muhalefet kendisini kuv
vetli hissetmiyor. Bir seçim geçirdi. O seçimde netice alamadı. O on la r 
için devamlı bir sıkıntıdır. Dışarıda olan da kafi derecede kendini haki
katen çok fazla güçlü hissedecek kadar netice alamadı. Oda onlar 1ç1n 
bir sıkıntıdır. Ve zannediyorum muhalefet bu devrede daha çok bunların 
dışından belki yapılmak istenecektir. Ama bunlarda kendilerini organize 
etmeye güçlenmeye, bizim hatalarımızdan istifade etmeye büyük gayret 
göstereceklerdir. 

Genelde iç politikada gördüğüm an·a şeyler eğilimler, ana çizgileri 
bunlardır. Buna niçin önem veriyoruz. Açık ve samimi söyliyeyim. Tür
kiye'nin istikr3:rı fevkalade önemlidir. Biz bunu son bir sene dolmadan, 
iktidara geçtiğimizden, bu tarafa çok iyi müşahade · ettik. İstikrar bu 
memleketin gelişmesinde en önemli unsurdur. Dışarıya güven verebilmek 
en önemli unsurdur. Yani kabul etmek lazımki_ dışarıya güven verebilmek 
içedıde sağlam bir istikrarla mümkündür. Dışarıya güven vermenin öne
mı nedir. Türkiye netioe itibarıyla şu veya bu şekilde ya beynelmilen 
finans çevrelerinde veyahutta ilgili ülkelerden belli kredi destekleri ala
caktır. Ama ziyade finans yani bankalarda beynelminel finans müesse
selerinden. bunlar bir memleketin riskini, politik riski ile beraber ölçer
ler. Bunu gayet kesin iş adamlarımız iyi bilir. 

_.Mahalli seçilere gittiğimiz tarihlerde hepiniz hatırlayacaksınız Evet 
ana seçimler büyük farkla kazanılmıştır. Şöyle bir iktidar meydana gel
miştir. Ama, şu propaganda dışarıya karşı çok rahat yapıldı. Filan filan 
partiler seçime girmedikleri için böyle olmuştur. Eğer bu partiler seçi
me girselerdi bu netice elde edilemezdi. Şimdi bunun mahalH seçimlerde 
bunun tersine döndüğünü görülecektir. Bu propaganda yapıldı ve o dev
rede biz çok iyi müşahade ediyoruz . dışarı.sı bir bekleyiş dönemine girdi. 

Mahalli seçimlerin neticeJerinf beklemeden bir çok konularda karar 
almaktır. En basit size şey olarak ifade ediyim'. Bir takım finansman me-
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seleleri nitekim, netice olarak biz seçimleri büyük farkla kazandık. On
dan sonra bütün kapılar hepsi açılmaya başlanmıştır. Demekki istikrar 
meydana gelmiştir dediler. Ekonomik istikrar, siyasi istikrar yanı iç 
politik istikrar elele giden hadiselerdir. Hele Türkiye gibi gelişme ihti
yacında olan hızlı gelişmesi kaçınılmaz olan bir memlekette bu faktörü 
ihrr..al edemeyiz. Zannediyorum ilk defa 1969'dan bu tarafa, ilk defa ko
alisyonsuz bir iktidar olmuştur. En son 1969 senesindedir. 1971, 12 
Mart' tan itibaren koalisyonlar devri başlamıştır ve ilk defa 1980'nin so
nunda veya 1984 başında koalisyonsuz bir iktidar gelmiştir. Bunun öne
mini küçümsememek lazımdır. Şimdi müsaade ederseniz, birazda mev
zuu değiştirelim. Dış politika konusuna geçelim. Dış politikayı ben bir
kaç bölümde söylemek istiyorum. Bizim 'bir tane islam alemiyle olan 
münasebetlerimiz var. Bir Amerika Birleşik Devletleriyle olan münase
betlerimiz var, Ortak Pazar'la ilişkilerimiz diyeceğim, yani Avrupayla 
olan ilişkilerimiz genelde Ortak Pazar çevresi içerisinde, birde Sosyalist 
Blokla olan ilişkilerimiz var., Bunun haricindeki ülkelerle de ayrı iliş

kilerimiz olabilir. Ama bu söylediğim gruptur önem arzeden Türkiye için. 
İslam ülkeleriyle olan ilişkilerimiz hem siyasi olarak, hem iktisadi ola
rak 1980' den itibaren çok süra tli bir gelişme göstermiştir. Son 4 - 5 se
nede bunun en önemli göstergesi siyasi ilişkilerde islam konferansında 
temsil edilme tarzımızın kademe kademe artmasıdır. İlk başta bir Genel 
Sekreterle, Dış İşleri Genel Sekreteriyle teIJ1sil edilme şekli, sonra Dış
işleri Bakanına,,sonra Başbakana, nihayet Cumhurbaşkanına kaıdar Dev
let Başkanına kadar uzanmıştır. Bir ileri kademesi de meydana gelmiş
tir. O da İslam Konferansının Yukarı Zirve Konferansında 3 tane ko
mite kurulmuştur. Bunlardan bir tane önemlisi Ticaret ve Ekonomi Ko
mitesi İslam Ülkeleri arasında bunun Başbakanlığını da bizim Cumhur
başkanımız almıştır. Yani bu komitenin başkanlığı Türkiye'dedir. Bu da 
geçen Rabat'ta yapılan, Kazablanka'da yapılan toplantıda alınmıştır. 

Ekonomik ilişkiler komşu ülkelerle çok seri bir gelişmeye tabi tu
tulmuştur. Tabii aslında Türkiye buna muhtaçtırda, açık ifade edeyim. 
1980'in karanlık günlerinde dünya ticaretinin gerilediği bir dönemde Dün
ya ticaretinin birçok ülkeler bakımından gerileme veyahutta duraklama 
devresine girdiği bir dönemde memleketimizin ihtiyacını karşılayacak ih
racatın yapılabildiği yegane pazar Orta Doğu Pazarları olmuştur. O dev
rede, bizim Avrupa'ya olan ihracatımızda artma görülmez ama buna mu
kabil Orta Doğu ülkelerine korkunç bir pazar artışı ve ihracat artışı gö
rüiür. Rakam olarak ifade edersem nerdeyse, 300 milyon dolardan, 3 se
nede 3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye'yi bir nevi biraz sonra eko
nomjk durumu anlatırken kurtaran hadisede esas itibarıyla bu olmuş
tur. Yani bu pazarları biz bulur. Bunlara geliştirme yapamasaydık eli
mizi hala dışarıya açar, şuraya 1 milyon dolar koyun, şuraya 2 milyon 
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dolar koyun, şuraya 50 milyon dolar koyun bu yalvarış içerisinde olur
duk. Ama söylediğimiz pazarların bu söylediğimiz dönemde bizim bir 
nevi imdadımıza yetişmesi meselemizi en zor dönemde çözmemize büyük 
yardımcı olmuştur. Bunu kabul etmek lazım. 

İslam ülkeleriyle siyasi ilişkilerde de çok ciddi bir gelişme var. 
Bunu kabul etmek lazım. Hemen dikkat edersiniz bizim uyguladığımız 
politika icabı islam ülkeleri arasında herhangi bir ayırım da yapılama
mıştır. Yani biz bu taraftayız, Açıkça ifade edersek, İran'la da iş yapıyo
ruz. Irak'la da iş yapıyoruz. Hemen hemen İran ve Irak bugün bizim en 
fazla ihracaat yaptığımız iki ülkedir. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la da 
iyi ilişkilerimiz var. Bunun yanında Libya'yla da ilişkilerimiz var. Yani 
bir nevi ülkeler arasında farklılıklar da gözetmiyoruz. Biz hemen hemen 
hepsiyle dostuz. Bu bakımdan bu dostluğumuzun büyük kıymeti vardır. 
Yani kimse Türkiye'nin dostluğunu kaybetmek istemiyor. Ben bu ka
naate yaptığım muhtelif gezilerde açık bir surette vardım. 

Pakistan bir istisnadır. Pakistan fevkalade Türk dostu bir yerdir. 
Yani giden herkes bunu çok açık bir surette görür. Bizim onlara karşı 
gösterdiğimiz alakanın, belki on mislini onlar gösteriyorlar bize. Beni 
son seyahatimde bunu kendi gözler.in:ıle bizzat gördüm. Heyette, bera
berimizdeki heyette de gördüm. Ama maalesef Pakistan'ın biraz uzak
lığı ulaşımıı;ı o kadar kolay olmaması bu ülke ile olan iktisadi ilişkile
mizi istediğimiz ölçüde geliştirmemize ıdaha imkan vermiyor ama bu 
sene zannediyorum, eskilere kıyasla daha fazla iktisadi ilişkilerimiz arta
caktır. Dikkat eederseniz, islam ülkeleriyle trafik de büyük çapta art
mıştır. Cumhurbaşkanımız Suudi Araıbistan'a gitti. Bizden evvel zanne
diyorum Ürdün'e gitmişti. Başbakan Kuveyt'e gitti, Cumhurıbaşkanımız 
da Kuveyt'e gitti. Ürdün seyahatleri var. Bütün bunların dışında bakan
lanmızın Suudi Arabistan, Mısır ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkili bir ta
kım seyahatleri onların karşılıklı olarak olmaya başlamıştır. 

En son Prens Birleşik Arap Emiri buraya geldi. Ondan sonra da Su
udi Arabistan Veliahtı geldi. Açık söylemem ica:bederse l 980'li yılların 
başlarında biz bunlardan randevu almakta bile zorluk çekerdik. Yani 
gittiğimiz zaman orada randevu almakta zorluk çekerdik. Görmeniz 
mümkün değildi. Biz bunları yaşadığımız için söylüyorum. Bu değişen 
bir ~eyi durumu Türkiye'nin dış siyasetinde önemli bir ağırlık Türkiye 
dış siyasetinde özellikle islam ülkelerinde çok önemli bir ağırlığı oldu
ğunu açık seçik göstermektedir. 

Müşterek pazarla olan ilişkilere · geçeceğim. Bizim özellikle 12 Ey
iül' den sonraki ıdönemde müşterek pazarl.a olan ilişkilerimiz siyasi bir 
takım sebepler, ö~ellikle rejimden dolayı bir takım sıkıntılara uğramış-
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tır. Çünkü oradaki sosyal demokratlar, sosyalistler, Türkiye'ye muhte
lif devrelerde ağır wrluklar çıkarmışlardır. Bunu herkes biliyor. Müş
terek Pazarda 4. Mali Protokol askıya alınmıştır. Müşterek Pazarla ilgili 
olarak bir takım kısıtlamalar konulmaya başlanmış, konulmuştur. Yani 
bir nevi bir buz hava aramızda esmiştir. 

Biz iktidara geldikten sonra bu buzlan eritmek, münasebetleri iyi
leştirmek üzere, ilk önce onlardan, sonra da bizden bazı adımlar atıldı. 
Trafik tekrar başladı. Yani o zamana kadar tra:fik, siyasi trafik fevka
lade düşüktü. Hemen hemen yo kgibiydi. Trafik yeniden yavaşta olsa 
bir tempoyla başladı. Gitgide hızlanıyor. İlk önce Avrupa Konseyi ile 
olan durum düzeltildi. Bu mücadeleyi, bu geçirilen devreyi anlatmak is
temiyorum. Ama Avrupa Konseyininin Türkiye bugün tekrar Danışma 
Kuruluna girmiştir ve orada Milletvekillerimizin gereken vazifeyi yer
lerine getirmektedir. Bunun yanında müşterek Pazarla ilişkili olarak Al
manya ile başlatılan ve inanıyorum ki İtalya ile de devam etti. Diğer ül
kelere de kademe kademe gidecek hatta Fransa ile de yavaş yavaş bir 
iyileştirme eğilimi başlamıştır. 

Son Jbenim Almanya ziyaretimde bu konuda .da ·epey önemli adımlar 
atılmıştır. Almanya'nın bu konuda bize büyük destek sağlıyacağını hu
zurunuzda da açıklıkla ifade ediyorum; çünkü Türkiye bizim kendisine 
de ifade et~iğimiz gibi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır bunu kabul 
etmeniz lazım. 'Bu politikamızda herhangi bir değişiklik yoktur ben açık
ça ifade ettim. Dedim ki, islam alemiyle ilişkilerimizin gelişmesi oradan 
ağırlığımızın artması, önemimizin artması, Avrupa ile olan münasebet
lerimi~in bir alternatifi değildir, o ayn bir şeydir, bu ayrı bir şeydir. 

Türkiye bu ·iki bölge arasında iki büyük topluluk arasında bir nevi 
köprü vazifesini görür. Bu fiziki bir k·öprüdür, aynı zamanda, resmen 
bir köprüdür. Çünkü biz iki kıta üzerindeyiz, aynı zamanda, diğer ta
raftan da medeniyet olarak da böyle yani ilişki_ler bakımından da böyle, 
İslam aleminde güçlü bir Türkiye'nin Avrupa'ya çok önemli yararları 
olur. Avrupa'da olan bir Türkiye'nin de aynı zamanda bu tarafa önemli 
yaraTları olur. Bu açık ve seçik olarak da bunlara ifade edilmiştir. 

Hatta kendilerine Türkiye'nin İspanya ve Portekiz' den farklı olma
dığını yani müşterek pazara bunları alıyorsunuz, bizim bunlardan bir 
farkımız yoktur. Bizde müşterek pazara onlar kadar girecek, zaten bir 
program takip ediyoruz, buda ifade edildi. Tabii kendilerinin problem
leri var. Yani biz bugün hakikaten müracaat etsek, bu müracaat uzun 
müddet askıya alınacaktır. Uzun müddet üzerinde bir takım incelemeler 
yapılacaktır, belki müracaat da edeceğiz, onu da bilemiyorum ama be
nim anlamadığım bu konuda özellikle İspanya, ·Portekiz misalinde de 
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görü1düğü gibj hele Türkiye'nin de bir bunlara ilave olarak gelmesi göz
lerini çok büyük çapta korkutacaktır, bu gözüküyor. 

Sosyalist Blok'la olan münasebetlerimizde de· yeni bir anlayışımız 
var. Biz Sosyalist Blok'la iyi iktisadi ticari ilişkiler kurmak istiyoruz. 
Açık seçik söylüyorum ve başta belki burada da yadırganmış olabilir, 
Burda bazı arkadaşlarım yadırgamış olabilir. Açıkça ifade ettik. Sosya 
list Blok'la yeni bir ticaret modeli geliştirdik. Bu modeli uygulayaca· 
ğız. Bundan dönmeyiz dedik ve bu neticesini vermeye başlamıştır. Ro
manya ile ve nihayet Sovyet Rusya ile ilkönce bazı sebeplerden dolayı 
onlar da bir direnç göstendiler ama anladılar ki nihayet ticaret ilişkileri 
artmaktadır, iktisadi ilişkileri bunun yolu da budur. Çünkü öbür türle
rinin hepsini tecrübe ettik bu münasebetle bir gelişme olmadı, aleyhi
mizde oldu birçok şeyler, onlarında lehine olmadı. Neticede bu yeni sis
temin çalışacağına benim şahsen büyük inancım var ve neticelere de bu 
seneden itibaren yani bir sene sıkıntımız olabilir demiştim, alacağımızı 
tahmin ediyorum, son gelen önemli bir Rus heyeti ile yaptığımız müza
kerelerde karşılıklı alış verişin önümüzdeki sene 1 milyar doların üzerine 
çıkacağını ifade ederim. Bu nemli bir rakamdır. Sadece bir Sovyet Rus
ya ile kaldı ki, iki önemli konu bir önemli konu daha halledilme yolun
dadır o da, Bulgaristan üzerinden tabii gaz almak, fbunun rakamı eğer· 
5 mHyar metreküp alırsanız, asgari bir 700 milyon dolardır. Yok daha 
az alırşamz, ·.ona göre, ikincisi; Belki de Doğu Anadolu'ya da bu taraf
tan bazı tabii gaz alma imkanlarını araştırıyoruz. Oradaki vilayetleri
mizin ısı meselesini, yakıt meselesini bu şekilde çlaha kolay halledile
bileceğini tahmin ediyoruz. 

Bizjm de buna mukabil saıdece tarım ürünleri değil, birtakım sa
nayi ürünleri listelerimize konulmuştur. Bunları da ihracat, ithalat - ti
caret şirketleri yani bir nevi dış ticaret şirketleri, büyük dış ticaret 'şir
ketleri gelecekler organize edeceklerdir. 

Sovyetler bütün bu işleri daha çok planla yaptıkları için, daha şim
diden planlarına bu söylediğimiz esasları koymayı kabul ettiler. Aynı şe
kilde, Sosyalist Blok'la bildiğiniz giibi Romanya ile diğer ülkelerle de 
gayet geniş münasebetler kurulmaya çalışılıyor. Biz memleket olarak bu 
komşu ülkelerimizle de iyi münasebetler kurmayı esas almışızdır. Hem 
iktisadi ilişkiler artacak hem de gidiş gelişler görüldüğü gibi son aylaroa 
epey artış gösteriyor. Hatta ben bazen bakanlara · biraz fazla dış seye
hat yapıyorsunuz diyorum ama trafik arttı, 'başka türlü de meseleyi hal
letmek kabil olmuyor. 

Şimdi müsaade ederseniz, son bölüme geçeceğim. 'Ekonomik mese
leler biraz daha, A.merika'yı anlatamadık doğru. Tabii Amerika NATO 
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ıçerisinde lider ülke bizim uzun yıllar askeri bakımdan, iktisadi bakım
dan da ilişkiler yaptığımız bir ülke, maalesef, Amerika ile ilişkilerden 
özellkle Kıbrıs meselesi ile başlayan meşhur «Johnson me'ktll!b»uyla baş
layan bir kötüleşme süreciyle de yani münasebetler <le 'bir gerginliğe 
doğru gitme dönemi başladı. 

Bu son 1978 yılından sonra biraz unutturulur, ambargonun kalk
masından dolayı yavaş yavaş düzelme eğilimine girdi diyebilirm. Ama 
maalesef geçtiğimiz yıllarda dahi yani 1982 - 1983 - 1984 devamlı olarak 
kongreden_, ister temsilciler meclisinden, ister senatodan muhtelif lobile
rin tesiri deniliyor, bu tesirler neticesinde işte yine Rum lobisi arkasın
dan birde Ermeni lobisi çıktı öyle · anlaşılıyor, birde yaklaşan seçimler 
bilhassa son hadiseleri ifade ediyorum. Bunda yaklaşan seçimlerin de 
büyük ağırlığı olduğunu tahmin etmek çok zor değildir. Ve maalesef 
Amerikada dış politika bizim düşündüğümüz gibi ben orada 2,5 -3 sene 
yaşadım, fiilen de durumu bHiyorum. 

Dış politika iç politikanın yanında Amerika'nın iç politikası yanın
da % 10 :bile yer tutmaz. Yani istediğimiz kadar büyük rakamlarla ko
nuŞalım büyük şeyler söyliyelim, Amerikan dış politikasının ağırlığı ve 
seçim zamanında iç politika yanında hiçbir ağırlığı yoktur. Zaten ga
zetelerini açıp baksanız, gazeteler esas itiıbarıyle içerideki hadiselerle 
ilgilidirler. . 

Öyle bir memlekettir, ama biz bunu başka türlü kendimiz daima 
değerlendirir, bizim eğilimimiz farklıdır. Bir kere hadisenin bu tarafına 
iyi teşhis koymakta fayda var. Kabul etmek lazım ki, 1952'de NATO'da 
girdiğimizden bu taraf kadar da biz NATO içerisinde Silahlı Kuvvetleri
miz o standartlarla silahlan her şeyi buna göre kurulmuş, yani bu mü
nasebetleri gerginleştirnienin de genelde bir Türkiye'ye faydası yoktur~ 
Ama maalesef Amerika' da bu işin anlayışını şu anda _görmemizde kwbil 
değlldir. Eğer bu anlayış yani şu aru:laki anlayış seçimden sonra da de
vam ederse, yani seçim yapılacaktır. Kasım' da bizim şimdiye kadar gör
düğümüz seçimden evvel söylenen sözler seçjmden sonra bir kenara bı
rakılır, esas hard fact'ler hakiki hayatla karşılaşılır, hakiki hayatla da 
karşılaştığı zaman seçimden evvel söylenmiş sözler o yeni gelen iktidar 
dahi, onları takip etmez, esas hadiseleri yani dış politikasının gerekle
rini takip eder. 

Şimdiye kadar bu böyle oldu. Bu tabii önemli bir hadise olarak 
görüyorum. Yani ilk defa olarak önemli bir hadise olarak görüyorum. 
Onun için oldukça tonu ağır bir beyanatta da bulunduk. Ümit ederim ki, 
seçim sonrasında bu meseleler o şekilde düşünülmeyebilir, normal tren
dine girer, esas ümidim burada, ama devam ederse hakikaten bu müna-
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sebetleri bu sefer masanın üzerine yatırıp enine boyuna bir ciddi ana
lize tabi tutma mecburiyeti kendiliğinden çıkar. Bu münasebetler ba
kımından söyleyeceğim budur. 

Ekonomik meselelere gelınce, geçenlerde Almanya'ya gittiğimde 
şöyle bir tabloyla karşılaştım. Bonn'da bizi «Alman Ticaret Sanayi Oda
ları» hazırlanmış bir toplantıya ziyaretimiz dolayısıyla onların merkez
lerine gittik, aşağı yukarı bundan daha büyük bir salon, salon camlı, et
rafı bu şekilde de tertip yapılmıştı. Gene ben böyle oturdum, salona gi
rer girmez de kendi kendime dedim ki, yahu ben bu salonu hatırlıyo
rum, Ama nereden hatırlıyorum birden düşündüm? Sonra buldum tabii 
nereden hatırladığım meydana çıktı. 4 sene evvel 1980 24 Ocak kararları 
alındıktan sonra zannediyorum ya Nisan ayında veya Mayıs ayında, bir 
Almanya ziyaretinde o salonda yine bir konuşma yapmıştık, ama bu se
fer ki gibi değildi bu konuşma, bu sefer işadamları gelmiş Türkiye'den 
hangi işleri yapacaklar, ne nasıl gidiyor, Türkiye'nin ciddi ciddi mese
leleri konuşulan bir toplantıda işadamlarımız da bizim var, karşılıklı 

işler konuşulacak, onun konuşmasını yapıyoruz. 

O zamanki toplantı böyle değildi. O zaman toplantı Alman Maliye 
Bakanlığı böyle bir toplantıya gitmemizi istedi, rica ettiler bizden. 

Almanya'dan belki 15.000'<len fazla firma, Türkiye'den alacağı var
dır. Bu alacaklar ödenmiyordu. İsminide garantisiz ticari borçlar 'tabi
rini koymuştur, bana dediler ki, lütfen Mr. ÖZAL, . bir gidermisiniz, çok 
sıkıntıda olan firmalar var, iflas durumuna gelmi~ firmalar var. 

Bir izahat verin. O sırada da garantişiz ticari borçlar nasıl ödeye
ceğimize dair bir kararname çıkarmıştık. Gidin anlatın, yalnız üzülerek 
söyliyeHm, belki sizi hırpalayabileceklerdir, yani özür diliyoruz şimdi
den. Çünkü çok sıkıntıda olan firmalar var. O salon aynı salondur 4 se
ne evvel. Ve biz o salondaTürkiye borcunu şöyle ödeyecek, · işte şu şe
kilde ödeyecek, böyle ödeyecek, pek kimse de inanmadı onu ödiyeceği
mize ama seslerini de fazla çıkarmadılar. Korktuğumuz hadise de ol
rpadı yani. Alman Maliye Bakanlığının korktuğu hadise de olmadı; Fazla 
Üzerimize gelmediler. Fakat çok acı günlerdi onu hatırlıyorum. Onu ha
tırfayınca hemen toplantının başında dedim ki ben 4 sene evvel buraya 
geldim, işte böyle bir durumla karşılaştık. O zaman anlattık, nasıl öde
yeceğiz diye bu borçlan. Şimdi açıkça söylüyorum o boiçların hepsi 
ödendi. 

Yani garantisiz ticari borç diye birşey kalmadı, büyük bir kısmı 
şeye gelmiştir. Garantisiz ticari borç hikayesi de ödendi birkaç, bir kıs
mı da belki taksitle ödeniyor. Tabii o konular, o günler acı olan günler
dir. Bizim ekonon;ıik durumumuz dışarıdan gömüşü itibarıyla taıbii içe-
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rideki söylenenlerden farklı olarak fevkalade iyi gözüküyor, iyi gözük
tüğü için ıde kredi alma şansımız çok yüksektir. Hatta şunu ifade ediyo
rum kredi alma şansımız çünkü bu devirleri hep yaşadık. 1980'leri daha 
evvelki yılları biliyorum. Kredi alma şansımız yüksek, bu sefer biz kre
diyi birtakım şartlara biz bağlamak istiyoruz. 1

% 100 karı veriyor, yani 
sadece dövizine dış kısmını finanse etmiyor iç kısmını da finanse ediyor, 
bu uçaklar meselesi, bu nükleer santral meselesinde hem iç finansman 
temin edilmiştir dışarıdan, hem de dış finansmanı ikisi beraber temin 
edilmiştir. % 100 finansmandır, ilk defa yapılıyor, bu seferde biz yine 
nazlanmıyoruz, şunları şunları ,da verirmisiniz diye, bunları vermezseniz 
bu iş olmaz diyoruz. 

İsviçre' de 1 milyar dolara yakın, 1 milyar marka yakın, bir milyar 
franka yakın Atatürk Barajı ile ilgili kredi alındığında biz olayı küçüm
sedik. Yani çok önem vermedik. Eskiden olsaydı ço.k büyük reklamlar 
yapılırdı. Size açık söylüyorum. Hem çok iyi şartlı kredidir. İsviçre içe
risinde problem çıktı kredi verilirken söyliyeyim, yani bize değil de ora
da problem çıktı. Bu kadar büyük bir kredi bir memlekete nasıl veriliyor 
diye bir, işte oraıda da bazı sosya1ist şeyler var. Türkiye daha demokrasiye 
g.eçmedi niye bu kadar parayı garanti ediyoruz demek. Parayı verenler 
bankalar İsviçre Hükümeti sadece garanti ediyor, garantisini veriyor. 

Tabii o garanti olmayınca da bankalar kredi veremez onu da söy
lüyorum. J3u sefer görüştüğümde adamfar· bana başta projeleriniz varsa 
ki bir büyük 'termik santral konusu var. Onu da garanti ederiz dediler. 
Bu kadar nettir. Bundan 3 gün evvel dışarıdan bir yazar geldi, bu yazar 
daha evvel Dışişlerine müracaat edilmiş onlar bize verdiler. Washington 
Timffs de bir gazete yazarı George ToWl!l Üniversitesi Stratejik Araştır
mal~r Enstitüsünde Direktör bilmem görüştünüz mü. Arkadaşlardan gö
rüşmüş olanlar vardır. Ondan sonra International Trilbune'de yazıyor 
geldi. 1,5 saat bizimle konuştu, suallerinden bir tanesi şu, dedi ki; Biz 
son 4 senedir 5 senedir şunu müşahade ediyoruz. ·Bütün bölgenizdeki 
ülkelerle iktisaden bir gerileme var. Problem gitgide ağırlaşıyor. Saydı 
birer birer dedi ki Suriye dedi, Ürdün dedi, Mısır dedi, İsrail hatta dedi. 
İsrail' de enflasyon dedi % 800' e çıktı dedi. Çok büyük prolblemler vaı 
dedi. Tam tersine Türkiye' de ekonomikman yukarıya doğru gidiyor dedi. 
Bu iş nasıl oluyor biz bir türlü anlıyamadık bunun anahtarını anlatırmı
sınız? Yani sorduğu sual budur. 

Bizim verdiğimiz cevap önemli değil, yani şöyle cevap verdik, böyle 
. cevap verdik ama bu sualin geliş tarzını önemle işaret ediyorum. Geçen 
gün bana bir mektup geldi birinden bir heyetbir beynelminel kuruluştur. 
Trade Centre veyahutta Trade Studies Centre diye bir yerden, bu İngil
tere' de, Amerika' da zannediyorum yarı resmi bir kuruluş. Belli adam
ların kurduğu bir vakıf veya onlar Limited tabir ediyorlar. 
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Dünyadaki ticaret gelişmesini iktisadi gelişmeyi son yıllarda yavaş
ladığı özellikle dış ticarette bir nevi tıkanmalar meydana ge1diğini, mem
leketlerde korumacllık eğilimlerinin arttığını, bu meselelerin yeni bir an
layışla ele alınması icabettiğini yeni bir Gattround meselesi de dahil ol
mak üzere birçok meselenin düşünülmesi gerektiğini ve bu konuda Al
manyada muhtelif yerlerle temas edildi, Alman Ekonomi Bakanı BENGE
MANN'ın dostluğunu yaptığı, evsahipliğini yaptığı Frankfut'ta bir top
lantı yapılıyor, bu toplantıya muhtelif ülkelerin Bakanları, Başbakanlar 
da var ve tanınmış uzmanları çağrılıyor. Kapalı bir toplantı 2 gün sü
recek bu söylediğim konunun hazırlığını yapacak, deminki bahsettiğim 
konunun hazırlığını yapacak, arkasından birkaç seri toplantı daha yapı
lacak neticede Dünya ticaretinin geliştirilmesi için Gatt' da alınması ica
bın::. ettirirler. 

Diğer konularda yerlerde alınması icabeden tedbirler ortaya konu
lacak. Sizi davet ediyorlar bu toplantıya, mektupta yazdığına göre de 
şöyle bir ülkeler çağrılmış, yediler var yani meşhur yediler. Batının ye
dileri var. Bir İtalya hariç, İtalya'nın ismini göremedik. Bunun yanında 
HolJanda, İsveç ilave olarak uzak şarkta Avustralya, Güney Kore çok 
ihracat geliştiren bir ülke, Filipinler Kore'yi temsilen, Afrika' dan Kenya, 
Güney Amerika' dan Brazil, Brezilya ve ·Türkiye. Yani bu gibi toplantılar
da bizim açıkça ifade ediyorum şimdiye kadar esamemiz okunmazdı. İlk 
defa olarak b_öyle bir toplantıya davet ediliyoruz ve inanıyorum ki Tür
kiye'yi artık bir nevi şey değil ufak bir ülke veya pazar değilde bir part-
ner gibi görme eğilimleri başlamıştır. · 

Bu da memleketin günden güne itibarının dışarıda artmasıdır. 
Şimdi birde, Türkiye'nin I. M. F. tarafından nasıl görüldüğünü çok kısa 
bir kısım okuyacağım. (orada birisi İngilizceden tercüme ederse mem
nun olurum.) Bu son IMF'nin raporudur. Board'da daha müna~aşa edil
memiş. IMF Board'ında 12 Ekim' de münakaşa edilecek. (hayır ben gö
rüyorum) raporunun baş tarafını söyliyeyim bu staff appraisal. Yani ge
len inceleme yapan şeyin değerlendirmesi. 

3 yıllık devamlı bir gelişmeden sonra Türk ekonomisi 1983 yılında 
ciddi bir gerileme içerisine girdi. Yeni dünyaya düştü. Yani neden hangi 
terimlerden ve hızlanan enflasyon ve ödemeler dengesi bakımından bu
nun ana faktörleri gerisindeki faktörleri bu geri dönüşüm finans hem 
maneter, hem de fiscal bütçe sebepleridir. 

Bundan .dolayı otoriteler 1984'te ciddi bir durumun düzeltilmesiyle 
karşı karşıya kaldılar. 

Ödemeler dengesinin süratle düzeltilmesi lazım. Çünkü bu sene 
ciddi bir ödemeler problemi başlıyor, yani geri ödeme meselesi başlıyor 
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ki, ödemeye başladık ve ondan sonraki yıllarda artarak gidiyor bu öde
meler, eski geriye attığımız borçların ödemesidir. Enflasyon oranınında 
aşağıya çekilmesi gerekiyor. 1983'ün sonunda işe başlayan hükümet ikti
dar:. hükümet bu meseleye entegre bir yaklaşımla ve açık pazar ekonomi
siyle yaklaşmayı esas aldı. Bu esastı ve muhtelif sahalarda yeni esaslar 
ortaya koyduk. Yeni şeyler politikalar ortaya koyduk. Tabiatıyla ki kaçı .. 
nılmazdır ki birçok tatbik edilmiş, tatbik edilen politikaların politika 
değişikliklerin bütün tesirlerini göstermeleri bir zamana varestedir. Bir 
kısmının tesirlerini göstermeleri de bir zamana varestedir. Dış neticeler 
1984 yılında otoritelerin aldığı tahminleri doğnıladığını gösteriyor hatta, 
ihracat daha tahminlerin üzerinde buna mukabilde ithalat tahminlerinin 
civarında veyahut da fazla artmıyacak bir tarzda netice alcaktır. 

Dış politikalar yani dış ihracat ekonomik politikalar bu öıdemeler 
qengesinin islahından iyi netice alınmasında çok önemli rol oynamıştır. 
Kur farkı politikası, ihracatın competitive bir tarzda gelişmesinde çok 
iyi netice vermiştir ve aynı zamanda da yerli sanayii dışarıya karşı koru
muştur ve ihracat kontrollarının aşağıya indirilmesi bürokrasinin azal
tılması da bu ihracatın gelişmesinde rol oynamıştır. İhracat ithalat kont
rollarının azaltılması, ithalatın gevşetilmesi birçok tahminlerin dışında 
ithalatın büyük çapta artması gibi bir netice vermemiştir. Korkulduğu 
gibi bilakis normal bir şekilde gelişmiştir. Onları söylüyorum. Tabii ora
dan bütçenin geçen seneden daha iyi netice vereceğini ifade ediyor, ge
çen senedeki hazılarımızın söylediğinin aksine bütçenin açığının geçen se
neden daha iyi olacağını ifade ediyor, aynı zamanda yani bizim kamu ik
tisadi teşebbüslerinin performansının 1984'te daha iyi planlandığı ve ge
lecek 5 yılda tamamiyle bütçeden KİT'lere yapılan transferlerin azaltıl
dığın1dan gözüküyor diyor. Bütün bunların hepsi netice itibarıyla bu kı
sa izahatımlan daha detaya girmek istemiyorum. Bunu hatta belki ba
sına da bir kısmını veririz bu değerlendirmenin. 

Genel hatları itibarıyla Türk ekonomjsinin doğru bir yo1da olduğu
nun açık göstergeleridir. Birçok maalesef ifa:de edilen hususlar açıkça 
söylüyorum doğru değildir. Basınımızda hazan çıkıyor, bazı kuruluşlar 
yaz1yorlar doğru değildir. Doğrusuntı biz mümkün olduğu kadar yayma
ya çalışıyoruz. Ama bazende yazmakta kafi derecede imkan bulamıyoruz. 
Belki bizim de hatalarımız vardır. Şimdi bunlar dışarıdan ekonominin 
görüşü.dür, bu niyetinizi açık ve samimi şunları birkaç noktayı da:ha an
latmak istiyorum. 

Biz serbest bir ekonomiyi esas aldık. Demin bana o suali soran ga
zeteci hanıma ben cevap olarak niçin Türkiye bu kadar diğer memleket
lere göre farklı 'bir şekilde ilerliyor, sualine şu cevap verdim. Dedim ki; 
biz bu memlekette bir yeni model, yeni model değil birçok yerlerde tat• 
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bik edilmiş aslında. Bizim insanımız akıllıdır, çalış'kandır, kabiliyetlidir, 
ama bu memlekette biz insanımızın önüne öyle engeller koymuşuz, öyle 
zorluklar çıkarmışız ki, bu zorlukların önünde kendi işini yapmaktan 
ziyade o zorlukları nasıl aşacağım diye adam uğraşıyor. 

Bizim yaptığımız iş bu zorlukları engelleri birer birer kaldırmak, 
hepsini ıde kaldırmış değiliz, ama engelleri kaldırdığımız zaman insanı~ 
mızda:ki mevcut gücü ortaya çıkardık. Yaptığımız iş budur. Lüzumsuz 
deviet hükümet kontrollarını ortadan kaldırdık. Daha seı:ibest insanları 
harekete yönlendirdik, serbest ekonomi dediğimiz hadise budur ve maa
lesef sizin söylediğiniz diğer ülkelerdeki sıkıntıların ne olduğunu ben bi
lemem ama tahminim oralarda da bizim vaktiyle olduğu g.i!bi böyle bir~ 
takım engeller harçlar konulmuştur. İnsanlarının da onlar kaldırılama
mıştır, kaldırılamadığı için de sıkıntıları devam ediyor dedim. 

Esas olarak güttüğümüz politika budur ve dikkat edilirse gene bu 
politikayı açıkladığımız, yapacağımız işleri açıkladığımız o meşhur 25 
Ekim'deki basınla yaptığımız TRT'de yaptığımız konuşmayı dikkatle bir 
kere daha bu meseleyi iyice incelemek isteyen arkadaşlarımız incelemek 
isterlerse detayıyla o konuşmayı bir kere daha görürlerse göreceklerdir 
ki o kısa zaman ne söylemişsek şu 10 aylık icraatımızda da aynı şeyleri 
yapmışızdır. 

Şimdi ekonomide ana prensibi böyle koyduktan sonra birtakım uy
gulama konuları var. Mesela bir konut meselesi üzerine çok şey yazıldı 
ama şu kadarını söyliyeyim çok nettir bu. Biz konut · için ne demişsek 
o tarihde onu yaptık ve farkı şöyle görülür. 1982 :. 1983 hatta kısmen 
1981 yılında konut için bütçeden ayrılmış paralar, verilmiş paralar diye
ceğim, 20 milyar lirayı geçmemiştir kooperatiflere, o da, bizim şu anda 
konut fonuna her ay gelen paramız 1 O milyar liranın üzerindedir ve şu 
son 2,5 ayın içerisinde iş yeni başlamış olmasrna rağmen 20 milyardan 
daha fazla para verdik ve öyle gözüküyor ki, bundan sonra her ay ne
redeyse 10 milyar lira para verecek duruma geliyoruz. Bu tabii konut me
selesinin çözümünde çok büyük bir adım olmuştur ve inanıyorum ki bu 
IJ1esele bütünüyle çözülecektir. İkinci önemli konu Türkiye'nin bugün 
herhangi bir döviz sıkıntısı yoktur. Birçok şeyi libere ett1k, yurtdışına 
çıkışı tamamıyle liibere ettik. 3 bin doları cebine koyan gider. Ama açıkça 
ifade ediyorum bugün Türk hazinesi, Türk Merkez Bankası, bankalar da 
burada onlara da sorabilirsiniz. En fazla döviz rezervine zannediyorum 
bu sene sahipler, Merkez Bankası''da en fazla varlıkları, döviz varlıkları 
en yü'ksek seviyeye geldi. Hatta hatta para kontrolunu yapmakta döviz
den dolayı sıkıntıya düştük. Yani bu kadar gevşetme yapmamış olmamı
za rağme nbizim para arzının kontrolde en büyük sıkıntımız dövizin fazla 
gelişi şeklinde oldu. Aslında yani kötü değil, iyi sevindiğimiz bir hadise 
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400 milyar lira net foreign asset'lerde yükselme olmuştur. 400 milyar lira, 
1 milyar dolar demektir. Yılbaşından itibaren 1. aydan itibaren belki 
1 milyar dolardan fazla çünkü doların değeri 400 deği1di o tarihde. 

Tabiatıyla bana geçen gün İstanlbul Sanayi Odasının yaptığı biı 
anketten de bahsettiler. Daha tam rapor elimizde yok ama, yapılan anket 
sanayinin kapasite kullanımında ciddi gelişmeler olduğunu gösteriyor, 
birçok söylenenin aksine ondan sonra birçok şirketin bünyesinde tahmin
lerin üzerinde gelişme olduğunu gösteriyor. Yani daha evvel söylediğimiz 
öz kaynak kredi münasebetlerinde ciddi gelişmeler olduğunu da göste
riyor. Bu anketi herhalde çıkardıkları zaman bizde daha iyi değerlendir
me yapma imkanını bulacağız. Bunu bu anketi yapanlar bana bizzat ken
dileri ifade ettiler. 

Tahminimizde buydu, yani böyle olmak mecburiyetindedir. Başka 
türlü yolu yo'ktur. 

Bankalarımız taıhminim gene iyi yıllarından birini yaşıyorlar. Birçok 
sanayi müessesede iyi yıllarını yaşamaktadır. Sene sonunda vergiler bun
ları aynası gibi gösterir. Kurumlar Vergisi yanılmıyorsam. Bütün bun
lara rağmen sınai istihsalde zaten istatistik rakamları da çok açık bir 
surette sınai istihsaLde % 9.5, 9'a yakın bir artış gösteriyor. Sınai istih
salde veya milli gelir artışında istihsal daha yukarıda olabilir. Ama milli 
gelir değerinde sınai rakamlarda % 8 ile 9 arasında bir rakam gösteriyor. 
Net olarak bu, da bir evvelki seneye göre Yüksek bir artıştır. 

Bütün bunlarla beraber dövizde herhangi bir sıkıntı yoktur. İşin 
ön mli tarafı odur. Yani sanayi Türkiye'de gelişmiştir. Ama döviz sıkın
tısına düşülmüştür. Bunu da biz çok kere gördük. Ama ilk defa olarak 
dövizde de çok ciddi bir gelişme kendiliğinden gözüküyor. Dış iktisadi 
ilişkiler bakımından Türkiye en önemli yıllarından birini yaşıyor. Bayağı 
büyük değişiklik var. Gelen gidenden de bunu hem sanayiciler hem ban
kacılar çok açıklıkla görebilirler. Şimdi gelelim sıkın.tımız yok mu? Var 
sıkıntımız, yani memleket büyük bir değişiklik i·çindedir. Ben buna ya
pısal değişiklik taıbir ediyorum. Çok ciddi bir yapısal değişiklik içinde
dir. Bu yapısal değişi•kliği küçümsememek mümkün ıdeğildr. 

Tabatıyla bu yapısal değişikliğin getirdiği bir takım sıkıntılar var
dır. Hatta gazete satışlarına bile tesir eden bir takım sıkıntılar vardır. 
Yapısal değişikliği. birkaç rakamla ifade edeceğim. 1979 senesinde mem
leketimizin ihracatı 2 milyar 260 milyon dolar. Bunun % 30'u sanayi 
mamulleri, yani kaba hesabı 600 milyon dolardır. 600 küsur milyon do
lardır. Bu sene tahminimiz 7 milyar 300 milyon, 7 milyar 200. Belki 7.5 
bilemiyorum. Ama 7 milyar doların üzerinde olacak, o gözüküyor ve şu 
ana kadar gelen rakamlar 7 aylık rakamlar % 74.S'unun sanayi mamul
leri olduğunu gösteriyor. 
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Dünya'nın hiç bir yerinde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük 
bünye değişikliği hiç bir memlekette görülmemiştir. Yani, bu resmen Tür
kiye'nin sanayileştiğini, sanayi mamul ihraç ettiğini ve ihracatının, dik
kat ediniz, eskiden olduğu gibi ,artış milli gelirin % S'inde % lS'ine gel
diğini gösteriyor. Hem 'de ağırlığı sanayide olmak kaydıyla. Tarım ih
racatı azalmış mı? Hayır. Aşağı yukarıda aynı seviyede. Hatta artmış. 
Belki de bu sene sonunda onun da arttığını göreceğiz. 

Bu fevkalade önemli bir hadisedir. Eğer bunu biz 4 -5 sene evvel 
söyleseydik, bir kere söyliyemezdik. Açıkca ifade ediyorum söyliyemez
dik. Ama, s6yleseydik kimse inanmazdı. İnanması da mümkün değildi. 
Bugün dahi inanılması güç bir rakamdır. İkinci bir şey daha söyliyeyim. 
Biz 1979 yılında 1980 yılında ihracatımız ki o sene % 30'un üzerinde art
mıştır. 2 milyar 900 milyon dolar ihracatımız vardı. Bu sene ve o tarihte 
petrol ithalatımız 3 milyar 400 milyon dolardı. İşin en zor tarafı 24 Ocak 
kararları alındığı tarihte veya alınmadan evvelki tarihte yani planlandığı 
devrede 1979«un sonuna doğru biz birinci petrol şokunu yaşıyorduk. Yani 
petrol rakamları 3 dolardan 13 dolara yükseldiği devre ve yavaş yavaş da 
17 'dolara gelmişti, 1979'a kadar. Ama bu kararları aldığımız tarihten bir
kaç ay evvelden başlıyarak birdenbire ikinci petrol şoku geldi ve petrol 
rakamları 40 dolara kadar yükseldi. Türkiye daha birinci petrol şokun
da perişan olmuş, Bu kararlar alındığı tarihte ikinci petrol şoku gelmiş
tir ve o zaman memleketi dışarıdan görenlerin hepsi dedi ki, bu iflah 
olmaz. 

Ve çok iyi hatırlıyorum. Borç ertelemesi anla_şması yapıldığı tarih
tir. 1979 senesinde 256 bankayla, bankacılann bir kısmını tanırım. Dedi
ler ki Türkiye'y~ bir bu borcu erteledik ama borç ödenmeye başladığı 
zaman Türkiye tekrar kapımıza gelecek, biz de mecbur kalacağız bir daha 
ertelemeye. 

Bugün Türkiye aynı Türkiye. Borcunu ödüyor. Yani bir ikinci erte
leme yaptık. Ama ufak bir ertelemeydi. Bugün Türkiye borcunu ödemeyf 
başlamıştır. Fiilen bu geçtiğimiz ay içerisinde, yüzde ithalatı karşılayeı 
mıyan, ihracatı, petrol faturasını karşılayamıyan bir Türkiye 1980 yılında 
bu sene benim tahminim petrol faturası 3 milyar 800 milyon dolar ola
cak, yani neredeyse ihracatımızın yarısı mertebesinde bir şeydir. 

Bu da çok büyük bir değişikliktir. Kısa zamanda çok büyük bir 
değişikliktir. Bu yapısal değişikliğin getirdiği bir ta'kım zorluklar vardır. 
Bunu inkar etmiyorum. Ama bu yapısal değişikliğin en büyük zorluğunu 
açıkça ifade edeyim. Bizim sanayicilerimiz iş muhitleri çökmüştür. Doğ
rudur, çünkü kredi ile alışılmıştır. Büyük krediler kullanılırken krediler 
pahalı hale gelince öz kaynağa dönme mecburiyeti olmuştur. Kolay kolay 
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da öz kaynağa dönülememiştir. O arada kaybedenler de olmuştur. Bu da 
önemli bir hadise. Tabii kemer sıkma diye bir şeyden bahsediyorlar. Tür
kiye daha fazla ihracat yapıp ekonomisini düzeltmeye, dışarıya fazla el 
açma imkanımız yoktu. Yani yapabildiğimizin azamisini yaptık. Ondan 
fazlası mümkün değildi. Bu vaziyette de kendi imkanlarımızı en iyi şe
kilde kullanmaya en iyi yollara sevketmeye de mecburduk. 

Bu da yapılmıştır. Tabii bu yapılırken herkese bir takım yükler 
gelmiştir. Yani sokaktaki vatandaştan en büyük iş adamına kadar bir 
takım yükler gelmiştir. Benim kanaatim bu devrede verilen yükler oran
tılı yuklerdir. Ben bunu her gittiğim yer.de, gezdiğim yerde de görüyo
rum, müşahade ediyorum. Şu söylenebilir. Efendim, siz fakiri daha fakir 
yaptınız. Hayır ben buna inanmıyorum. Siz zengini daha zengin yaptınız. 
Hayır zenginler dediğimiz yani iş muhitleri çok sıkıntı çektiler, bunu bi
ltyorum. Bankalar çektiler ama en fazlasını zannediyorum sanayi erbabı 
çekti. Fakat bir şeye de hakkını vermemiz lazım. -

Türk sanayicisi bu programa en süratli uyan ekip olmuştur. En 
süratle ayak uyduran, yani Bankalardan öndedir. Açıkça söylüyorum. 
Bankalar bunların epey gerisinde kalmıştır. Zamanla onlar da ayak uy
du!'4rlar. Fakat sanayj özellikle ihracata dönmeden ·çok başarılı olmuş
tur. Bunu bütün dünya da biliyor. Şimdi köylünün durumu çok müna
kaşa edilmiştir. Çiftçi, ben tam tersini düşünüyorum, yani denildi ki 
köylüyü ezdiniz. Şu oldu, bu oldu söylendi'. Tam tersini söylüyorum. Bu 
sene köylü kadar hayatından memnun, yani çiftçi kadar hayatından mem
nun hiç bir sene görmedim. Hatta bir çok seneleri biliyorum. Her zaman 
şikayetl~ri ·olurdu. Açıkça söyleyim, bazı kuruluşlar var. Onlar çiftçi le
hine, ı namına konuştuklarını söylüyorlar. Biz de gezdiğimiz yerlerde çift
çilerle konuşuyoruz. Her gittiğimiz yerde halkın arasına giriyoruz. Çift
çiyi çok iyi tanıyorum. Çiftçi eğer dendi varsa az bile olsa, hatta durumu
nu muhafaza etmiş, biraz inkişaf etmiş bile olsa o durumun iyiliğini söy
lemez. Çiftçi gayet kurnaz adamdır işte şöyle böyle· idare ediyoruz. Bu 
sene iyi olmadı der. Ama bu sene hiçbir yerde ben Allah' a çok şükür bu 
sene iyi para kazandık demeyen ·çiftçiyi görmedim. 

Birçok yeri gezdim. Doğu Anadolu' dan, Trakya' sından, Ege' sine ka
dar hepsini dolaştım. Orta Anadolu'su dahil. Gördüğümüz her yerde çift
çinin durumu iyidir. Tabii şu şikayet yapıldı. Gübre fiyatlarını arttırdı
nız. Başta kıyamet koptu. İşte ikinci defa bir arttırdık, 'hiçbir hesabı yok
tu o gübre fiyatının artması. Çünkü bir hesabını yapayım size. Bugün 
son gübre artış fiyatı buğdayın kilosuna 1 lira bile koymuyoruz. Gerisi 
tamamiyle yanlış ama Devlet 150 milyar veya 120 milyar hala sübvansi
yon yapıyor gübreye. Bunun hesabını biz veremezsek bu sübvansiyon 
böyle büyüyerek giderse ondan sonra herkesin cebinden para çalıyoruz 
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demektir. Başka hiçbir yolu yoktur. Ya vergi yolu ile alacağım ya para 
basarak alacağım. Başka türlü bunu almanın imkanı da yoktur. 

Esnaf konusuna geleceğim. Gerçek bazı yerlerde şikayetler duy
dum, ama bizi hala en çok destekleyen esnaf olduğuna göre hala da aynı 
eğilimi görüyorum. Gezdiğimiz her yerlerde bunu müşahade ediyoruz. 
Esnafın durumu da bu sene geçen seneninkinden iyidir. Çünkü köylünün 
durumuiyi olursa esnafın durumu da beraberinde iyi olur. Bu Türkiye' 
nin belli bir kaidesidir. Onun durumu iyileşti mi esnafın durumu iyile
şir. 

Satışlar genelde fena değil, şikayet olmasına rağmen satışların iyi 
olduğuna dair bize birtakım haberler geliyor. Şimdi üzerinde münakaşa 
edilebilecek konu memurlar, işçiler. Tabii beraberindeki emekliler. Biz 
memurların ve iŞçilerin, bu sene işçiler özellikle toplu sözleşme dönemi
ne girdiler ve nitekim yapılan toplu sözleşmelerden yavaş yavaş şunu gö
rüyoruz ki, işçiler enflasyonun altında para almıyorlar. Bu net olarak 
gözüküyor. Yani böyle bir konu yok. Enflasyonun daha çok üzerinde para 
alma eğilimi hele toplu sözleşmelerde net olarak meydana gelmiştir. 

Memura da biz söz verdik. Enflasyonun altına sizi düşürmeyeceğiz 
diye. İster vergi indirimiyle, ister faturalı indirim, ister normal vergi 
indirimi ve buna ilaveten ücret zamları ile bunu hesaba alacağız. Ama 
bunda dikkatliyiz. Açıkça ifade ediyorum. Toplu sözleşmede de dikkatli 
olmamız lazım. Hiçbir zümrenin halini birden bire iyi. hale getiremeyiz. 
Çünkü çok fazla iyi hale getirirsek, birinin diğeri aleyhine götürürüz. 
Bu bir denge meselesidir. Bütün dengelere çok iyi bakmak mecburiyetin
deyiz ve buna baktığımızı, buna dikkat ettigimizi zannediyor, birçok id
dialara rağmen tabii söylenir. Yani o söyliyecektir, öbürü söyliyecektir. 
Biz bütün bunların arasında doğru olan yolu bulacağız. Doğru olan yol
da kararla yürüyeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yoktur. 

ıBu sene milli gelir % 5,6 - 6,7 nisbette iki tahmin, bunu gösteriyor. 
5,7 - 5,6 sabit rakamlarla en yüksek seviyede arttır. Son 7 sene ne yük· 
s~k rakamı içinde hem zirai artış var, hem sanayi artış var, hem diğer ka
lemlerde artış var. Seneye planlanan bu civarda bir rakamdır. İnşallah 
daha fazlası olur. Bu sene biz 5'i planlamıştık. Bizden evvelki hükümet 
şimdi son olarak biraz da enflasyon meselesinden bahsedeyim. 

Belki şu söylenecektir; Enflasyon konusunda. Bu söylediğiniz ko
nular kadar başarılı değilsiniz. Şimdi birçok basın organında da bazan 
çıkıyor. Gene muhterem arkadaşlarıma . o 25 Ekim' de yaptığım ki, o bir 
seçim propagandası mahiyetinde bir konuşma da sayılabilir. O konuş
mayı lütfen bir kere daha bu bakımdan da ·orada izahat var. Açıkca d:ı 
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söylenmiştir. Biz 1984 yılında bu bakımdan çok fazla bir şey yapabilirmi
yiz diye ciddi ciddi düşünüyoruz. Çünkü enflasyonun geçen sene sonu
na doğru hızlanmaya başladığını, hızlanan bir enflasyonu aşağıya çekm~
nin en zor işlerinden biri olduğunu açık seçik söyledik ve alınmamış bir 
takım meseleleri, tedbirleri ve bizim almamız gereğini vurguladık, onu 
da aldık. Ama şunu da ifade ederim önümüzdeki sene bundan iyi mesafe 
alacağımızı söyledik. Yani, 1985 yılında bu aldığımız tedbirlerin tesirleri 
de gözüküyor. Hatta bu ikinci yarıdan itibaren görülmeye başladı. Yavaş 
yavaş önümüzdeki sene daha net gözükecektir. 

Yalnız bu raporda da çok açık vardır. Para meselesine çok dikkat 
etmemiz lazım. Yani, Türkiye'nin daha para meselesinde bizim anladığı
mız kadarıyla sizler para sıkıntısı diyebilirsiniz, iş çevreleri. Biz paranın 
bol olduğu kanaatindeyiz. Aramızdaki önemli görüş farklarından biri bu
dur. Ama bunda bizi destekleyen birçok ekipler de vardır. Onu da açık 
ifade ediyorum. Çünkü meseleyi gördük. Bunu arttırdığımız anda. enf
lasyon alıyor başını gitmeye başlıyor. Tecrübe etmiştir Türkiye bunu. 
1983 yılında açık surette tecrübe etmiştir. 

Para arzı tabiatıyla tek başına bu enflasyonu kontrol eden bir ha
dise değildir. Onu da ifade edeyim. Enflasyonu kontrol eden birkaç konu 
birden vardır. Hep aynı şeyi söylemek durumunda değiliz. Enflasyonu 
kontrol etmede para arzı önemli bir araçtır_, onu da biliyoruz. Bunun ya
nında bütçe, bunun yanında yatırım politikanız dahi daha ithalat liberas
yonu politikanız hepsi birbiriyle paralel şeylerdir. Şimdi bir şu konuyu da 
bu arada açıklayayım. Biz bir liberasyon politikası takib ediyoruz. Açık
ça ifade ettim. 

1Biz, Türkiye' de yapılmış olan halen üretilen malları da ithal imka
nını veriyoruz. Yani şu politika geçmiştir bu Türkiye' de. Üretiliyor, ibunu 
ithal etmeyelim v~ya ithal imkanını yasaklıyalım. Böyle bir politikayı ka
tiyen düşünmüyoruz. Artık politika devrini tamamlamıştır. Geçmiş dev
reye mahsustur. Biz bundan sonra Türkiye'yi dışa açmaya mecburuz. 
Dışa açarken hem ihracat yapacaksınız, hem ithalat. Bir tek misal vere
yim; Pamuğu hem ihraç ederiz hem de gereğinde ithal ederiz. Gereğinde 
değil, serbesttir pamuğun ithali. İşine gelen daha ucuz pamuğu alır, daha 
kaliteli pamuğu ihraç eder. Aynı şeyi bütün zirai ürünlerde, aynı şeyi 
bütün sanayi ürünlerde kademe kademe yapmaya mecburuz. 

Bunu yaptığımız zaman enflasyonun tam kontrolunu dış dünya fi
yatlarına göre yapacağız. Yoksa enflasyon meselesinde bizim gibi ülke
ler % 10 ile 20 arasında bir rakamla gelir takılırlar. Ya daha aşağıya in
meleri ileri sanayi ülkeleri gibi yıllık % S'e, % 6'ya, % 4'e inmeleri müm
kün olmaz. İnmemiz mümkün olmaz. Tabii bir noktayı daha sizlere kı-
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saca anlatmak istiyorum. Türkiye bir yapı değişikliği meydana getiriyor. 
Bu yapı değişikliğinde iki husus oluyor. Sanayi malları Türkiye'ye ithal 
edilirken bu değişiklik olurken Türkiye' de üretilen sanayi malların fiyat
ları dünya fiyatlarına yaklaşıyor. Size bir misal hatırlatayım; Bundan, 
Zdnnecliyorum 1977 - 1978 yıllarında dolar 17 lira veya 20 lira iken, bir Re
nault arabası veya Fiat arabasının karaborsadan, tabii resmi fiyatı değil, 
yani almak istediğiniz zaman hatırımda kaldığın göre 400 bin lira, 300 bin 
lira civarında satılıyordu. Öyle değil mi? Bölün 20 liraya 15 bin dolar mı 
eder? 15 bin dolar şimdi aynı araba kaç dolar? 5 bin küsur dolar. Bu 5 
bin doların manası şudur; Bu araba Fransa' da da satılsa aşağı yukarı pe
rakende olarak bu fiyattadır, veyahut bu fiyat civarında bir rakamdır. 

Belki orada yeni bir modeldir, daha başka bir modeldir. Ama kalite 
ve kullanım bakımından buna yakın bir hadisedir. Bu fiyat ki, bu saha 
Türkiye'nin en ekonomik olmadığı, ekonomisi bakımından en hafif olan 
sahadır. Burada ona yaklaşmışız. Tabii sanayi mallarının fiyatları dünya 
fiyatlarına yaklaşması iyi bir hadise. Ama, buna mukabil tarım malları
nı da dışarı sattığımıza göre büyük çapta, bizim mallarımızda eskiden çok 
ucuzdu, şimdi dünya fiyatlarına doğru onun da yaklaşma mecburiyeti 
vardır. 

Biz, hatta o yüzden birdenbire bu ·şok tesiri yapmasın deyip bazı ta
r.ı.r mallarının ihracatında bir nevi fon almaya başladık. Fon alıyoruz. Bu 
hareket başlandığından beri sebep o fonu almadığımız takdirde o tarım 
mallarının fiyatları daha yukarıya gidecek, ama zamanla bu fonu kaldı
racağız. Onu da ifade ediyorum. Çünkü eğer domate.si, eğer biberi, eğer 
diğer meyveleri Arap Ülkelerine, Avrupa'ya büyük çapta ihraç etmeye baş
ladığınız zaman iç fiyatlarla bu dış fiyatlar ·arasında nakliyeden veyahut
ta oradaki perakendeci karlarının fazla olmasından dolayı bir fark mey
dana gelir o kadar. Onun haricinde Türkiye' deki fiyatlarda da bunlar etki 
yapar. Bu noktayı da enflasyonu hesap ederken düşünmekten geri kal
mamamız lazım. Böyle bir değişikliğe maruz kalan Türkiye, puna da rıza 
göstermek mecburiyetindedir ama bu faydalı bir iştir, onu da söyliye
yim. 

Çünkü tarım istihsali hem çeşitlenecektir, hem de çok daha verimli 
bir hale gelecektir. Çok daha iyi hale gelecektir. Çünkü onun pazarını bü
yük çapta geliştirmiş oluyoruz. Benim daha fazla söyliyecek şeyim kal
madı zaten çok da uzun konuştum. Faizler daha pek kolay inmeyecek. 
Belki yavaş yavaş bu sene sonuna doğru biraz inme eğilimine gidilebilir. 
Ama çok fazla ümitli olmayın. Öz kaynakları arttırmaya bakın, başka ça
resi yok. Yani onda pek ümit veremiyorum. 

Yalnız yatırım yapmada Türk müteşebbisinin yatırıma epey hevesli 
olduğunu son Sınai Kalkınma Bankasındaki O % 26'lı sabit şeyde gör-

832 



dük. 120.milyon dolar mıydı? 130 milyon doların hepsi bitti. 300 milyon 
dolarlık talep var. Şimdi biraz arttırıp belki bir miktar onun pazarlığını 
yapacaklar. Dünya Bankasına gittiğimizde onu herhalde biraz daha yu
karıya çıkaracağız. O herhalde yatının yapanlara biraz yardımcı olur. Çok 
teşekkür ederim sağolunuz. 

- lbrahim BODUR -
SORU: 

Sayın- Başbakanımızın bu % 26 faizli Türkiye Sanayi Kalkınma Ban
kası kredisine fazla taleb olduğunu buyurdular, gerçek bu. Bunu da mu
hakkaki sabit kur farkı % 26 faiz oranını enteresan oluşturulan bu gibi 
imkanlar ilerde de devam edecek mi? Yoksa bu faiz oranı artacak mı? 

C EV-AP: · 

ıDeminde söyledim. Arkadaşlarımız bu sefer Kaya Bey gittiğinde, il
ier Bank~sıyla diğer ilgili IMF ile bu konuyu konuşacak. Bizim kanaati
miz belki% 26'nın bir iki puan üzerine çıkar,% 28 filan olur. Daha rahat 
bir neticeye varmak için ama rakam 300 milyon dolar 400 milyon dolar 
olursa işinize daha çok gelir, tahminim odur yani onu zorluyacağız. Te· 
şekkür ederim. · 

- Hasan PULUR -
SORU: 

Sayın Başbakanım, konuşmamızın ekonomik bölümünde daha önce
de sık sık kullandığınız bir deyim var. Yapısal değişiklikten söz ediyorsu
nuz. Ekonomide herhalde hu konunun erbabı bu yapısal değişikliğin bir 
hayli farkında. Fakat ben başka konunun başka bir konu üzerinde .bu ya
pısal değişikliğin olup olmadığını sormak istiyorum. 

Devlet ve hükümet anlayışı konusunda böyle bir yapısal değişikliği
niz varını? Bu soruyu sorarken soruyuda açmak zorundayım tabii.- Birkaç 
örnek vermek istiyorum. Güneydoğu da büyük bir olay oldu, hala bu olay 
sürmektedir. Bizim alışılageldiğimiz tutumu içinde böyle bir olay karşı
sında fü~kanlar Kurulu hemen toplanması gerekir. 

Güneydoğu' daki bu olaydan sonra bizim anlayışımıza göre veya alı
şa gelmiş 'bir anlayışa göre Bakanlar Kurulunu toplanması bu konuda 
görüş bildirmesi veyahutta en azından bir bildiri yayın~aması gerekirdi. 
Buna rastlamadık. Saniyen son Amerikan Temsilciler Meclisinde ve Sena
to Dışişleri Komisyonunda alınan kararlar malumunuz. Bu kararlar hak
kında da bir Bakanlar Kurulu toplantısına rastlamadık ve bu konuda bir 
hükümet görüşünü birkaç gün bekledikten sonra zatıalinizin bir demeciy
le öğrendik. Aynca muhatap olduğumuz konu Amerika'nın meclisi, bizim 
meclislerimiz. Acaba bizirn meclisimiz öyle bir olayda olağanüstü bir top-
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lantı yapmaz mıydı? Mecliste en büyük grubun başkanı olarak siz meclisi 
olaganüstü toplantıya çağırmayı düşünmez midiniz? Bütün bunlar bize 
acaba bir yapısal değişikliğin bu konuda var mı diye düşündürür, bunu 
sormak istedim efendim. Teşekkür ederim. · 

CEVAP: 

Hasan bey, var yapısal değişiklik o konularda tabii, düşünce farkı 
var. Şimdi bu şey olayları Eruh olaylarında ben zannediyorum İstanbul'
daydım, Eruh olaylan gene bir toplantı veyahut bir şey vesilesiyle İstan
bul' daydım. O zaman Eruh ve Şemdinli arka arkaya aynı gün olmuştur. 
Olaydan ilk haber alanlardan biriyim. Belkide hiç haber almaya bilirdim. 
İçişleri kanalıyla haber aldım, ve askeri makamlarla tahkik ettim hadise 
tamam. Hadisenin yapılış tarzını analiz ettim. Ve şu kanaate vardini ki, bu 
hadisenin maksadı aslında birşeyin fazla bir önemli olan bir hadişe değil, 
yani gelmiş biraz iki kazada .şamata yapmışlar. Bir iki kişi yaralanmış ha
diseyi eğer büyük bir kampanyayla üzerine gittiğimiz intibamı sözlere ve
ı:-irsek, halka verirsek onların eğmeğine yağ sürmüş oluruz. 

Yani o hadiseyi yapanların bütün maksadı bunu geniş bir kampanya 
ediyorum, biz hadisenin bu kadar büyük ~önemli olduğu kanaatinde değil
ile kamuoyuna içeriye ve dışarıya mal etmektir. En çok da içeriye tahmin 
dim. Hatta --,ilgililere de ikaz ettim. Dedi ki evet gerekli şeyler yapabiliriz 
ama biz bu işi fazla büyütmek durumunda değiliz. Doğrusuda budur. Dik
kat ederseniz ben o hadiseden sonra hatta Bodruriı'a gitmiştim. Bodrum'
dan tabii bu gün Türkiye o kadar eski Türkiye değilki, yani telefonla her 
taraftan rahatlıkla herşeyi haber almanız; ulaşmanız mümkün artık 10 
sene evvelki 15 sene evvelki veya 20 sene evvelki Türkiye değil. Hatta S 
sene evvelki Türkiye değil, o bakımdan telefonlar çok daha otomatik hale 
geldi kolay hale geldi. Hadiseleri anında da almamız kabildir . . 

Bir tane şeyi ana sebebi budur, ve nitekim orada bir takım harekat
lar yapılmıştır yapılıyor kontrol ediliyor. Aslında da çok büyütmememiz 
icab eden bir durum olduğu kanatindeyim. Onlar bu meseleyi biz burada 

·· varız hala devam ediyoruz espirisini yaymak için yaptılar, bu oyunlara 
gelmemek lazım. Bakınız aynı konu geçen gün dün değil evvelsi gün bizim 
bazı ilçe binalarımıza patlayıcı madde konulmak suretiyle yapıldı. Yani 
patlayıcı maddelerde basit şeyler konulmuş. Teneke kutulara basit patla
yıcı üzerinede bir fitil sigarayla tutuşturmuş, sabahleyin kaçmış. 

Birçok yerlerde bizim parti teşkilatını boğ zannetmişler o saatlerde 
9- 9,5 hepsinde de Allah'a şükür· adamlar varmış. Bir kısmı olduğu yerde 
patlamadan atılmış, bir kısmıda patlamış , yani patlayanda fazla bir ha
sar vermiş değildir. Şimdi bu hadiseyide büyütmemiz mümkündür. Ama 
biz büyütmek istemedik. Arkadaşlarımız geldi ilçe merkezlerini .. gezdiler 
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geçmiş olsun dediler, yapmak isteyen bunu yapan ekip kendisini duyur
mak istiyor~ Bizde' sesimizi çıkarmadık birer birer inşallah yakalanacak
lar, yakanırlar yani yeni yeni belki palazlanmaya çalışan bir ekipdir, oka
dar~ Amerikan Senatosunun durumuna gelince, senato veyahutta temsilci
ler meclisi her ikisinde de var. Bunlar yeni hadiseler değil aslında, yani 
Amerika 'bize ambargoda koydu daha evvel Kıbrıs meselesinden dolayı. 
Bu Ermeni hadisesi ilk defa gelmedi daha evvel geldi biraz uzattılar se
çim zamanı neden acaba bu konu geldi? Ben meseleyi şöyle görüyorum. 
Seçim zamanı Kalifornia Nevyork, Amerika'lı tanıdığım için söylüyorum, 
iki büyük eyalettir. Seçimin kaderine tesir edecek eyaletlerdir. 

$imdi birçoklarının söylediği gibi seçim acaba filanca aday tarafın
dan garanti edilmişmidir? Amerika' da hiçbirşeyi garanti etmelCmümkün 
değildfr. Geçenlerde Amerika Sefiri bana gelmişti. Dedim ki; 'ya'.ni siz bi
zim gördüğümüz .şeylerden okuduğumuz muhtelif mecmuaların yaptığı 
ta::p.minler var anketler var buna göre Reagan'ın çok bjiyük farkla alıp 
götürmesi lazırn ·yani öyle gözüküyor. Çünkü ekonomisi ~erika'nır eko
nomisi hakikaten düzelmiştir. Yani enflasyon hızı % lO'lardan 92'lere 3' 
lere düştü. Bu derece işsizlik oranı azalmaya başladı. Dolar en kuvvetli 
devrine girdi, bir çok faktörler varki, is hayatı canlandı milli gelir ilk kua
tırda bayağı yüksek arttı oda gözüküyor. Bütün bunlar hala hazırda mev
cut başkanın yeniden seçilmesi için bin türlü sebep. Adamın bana söyle
diği, ben korkuyorum dedi, Dewey Truman hadisesine benzemesin · dedi. 

Şimdi ·o a~amda ·o korkuyu .gördüğümüz zaman şununla karşı kar
şıya geliyorsunuz, demekki bunlar bunu böyle düşünüyorlar olaki 300 bir.a 
oy Kalifornia' «yada Kalifornia»nın kaderine tesir edebilir. Çünkü Ameri
ka Reisi Cumhuru şöyle seçiliyor. Halkın toplam oyuyla seçilmiyor eyalet 
eyalet seçiliyor. Eyalette Delege oyları tabir ediyorlar birşey var eyaletin 
e~seriyetini alan o eyaletin bütün delege oylarını alıyor. Bizim eskiden ek
seriyet sistemi seçim ,gibi ondan sonra ve o eyalettede belki 300 bin oy 
farkla 100 bin oy farkla bütün eyaletin reyini almak mümkün olur. Yoksa ~: 
Cumhurbaşkanım Delege oyları kongresi diye bir kongre seçiyor. Öyle ., 
biliyorum ben, yani delegeler toplanıyorlar, Cumhurbaşkanına oy veriyor
lar. Yoksa ·cumhurbaşkanını direkt halk seçmiyor, .halk delegeleri seçiyor. 
Delegeler Cumhurbaşkanım seçiyor. Onun için Cumhurbaşkanlan buse
çimde her eyaleti teker teker hesap ederler tahminim bu konu, Ermenile
rin ağırlığı Kalifornia'dadır. Kalifornia'da New York gibi hatta New York' 
tan daha fazla delegesi olan eyalettir. Bunu Demokratlar bir oyun ·olsun 
diye öbür tarafı zor duruma düşürmek üzere getirmişlerdir. Öbür taraftan 
bunun karşısına çıkamamıştır, çıkması da mümkün değildir. 

Şimdi hadisenin Amerika bakımından tarafını böyle tahlil etmek la
zım. Ama deminde söylediğim gibi şöylede tahlil edilebilir. Amerika niçin 
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bizim aleyhimize gitsin. Demekki şu sebepden dolayı bizim aleyhimize 
gitsin, Hatta diyebilirsinizki kötü düşünürseniz Rum Lobisi var, Ermeni 
Lobisi var, İsrail Lobisi tarafsız kalıyordu. Ama baktı ki şeylere tazla ya
naşıyoruz. Araplara onlarda bu sefer ağırlıklarını bu tarafa koydular. 
Böyle bir analizde yapabilirsin. Ben buna inanıyorum. Aslında böyle bir 
konu olmaz. Çünkü Arap dostlarımıza da açık seçik söyledik, dedikki biz 
İsrail'le münasebetleri kesmiyoruz. Yani siz bizden kesmemizi. istemeyin, 
biz kesmiyoruz bir pencerenin açık olması faydalıdır dedik kestik artık, 
bu kadarda açık konuşuyorum. 

Buna rağmen bu yapılmış olabilir o zaman tabi! Amerika tutumu
nu değiştiriyorsa dedimki seçimden sonra oturur bunu tam manasıyla 
bir masa üzerine yayarız. Şu hesabı inceleriz bir kolayca, Fakat benim 
tahminim ilk söylediğim şekildir. Şirridi o beyanatı yaptım tabii kamuo
yumuz ister, yapılması lazımdır. Yani öyle bir tepki göstermemiz lazım· 
dır, doğrudur. Bir nevi ders vardır o söylediğim beyanatı eğer dikkatli 
okunduysa dikkatli yazılmış bir beyanattır. Onu yapmayada o bakımdan 
mecburduk. Şimdi ondan öteye Türkiye Büyük Millet Mecliscinde anga
je etmekde yanlıştır. Yani hemen alele acele getirip toplayıp ondan son
rada öyle bir karar verirsiniz ki seçimden evvel ondan sonrada o kararla 
kendinizi sokabilirsiniz. 

Bu konuyu fevkalade dikkatli götürmek mecburiyeti vardı. Kanaa
timiz budur., Yani heyecanlarla dış politika götürülemez heyecanlarla· kı
sa heyecanlada memleket idare edilemez. Biz esas değişikliği burada ya
pıyoruz. Soğuk kanlı olmak mecburiyetindeyiz, yani hesabını kitabını ya
pacağız artısını eksisini koyacağız ondan sonra bir _karar vereceğiz. Çün
kü bunlar ufak kararlar değildir yarın memleketin kaderine tesır eder. 
Kolay mı tamir edersiniz Amerika ile münasebeti bozalım güzel ama si
lahlarınızın hepsi Nato silahlan nasıl değiştirecek bunlar, , kolay değil 
eğitiminiz buna dayanmış. Çok şeyler var münasebetler o kadar basit de
ğil ve ben tabiatıyla oturup meseleleri konuşarak halletmeyi daha çok 
tercih ediyorum ama yerinde de reaksiyonu gösteririz yani taviz verece
ğimiz icabında çok da sert taviz verme sütunları da yaparız. Birçok mü
~akaşalarda yaptım. 

Borç erteleme anlaşmalarında çok hatırlıyorum. Bize çok güzel tek
lifler verdiler reddettik teklifleri daha iyisini elde etmek için, yapabili
riz ama yerine göre bunun hesabını bilmek lazım. Teşekkür e~erim. 

- Selim EDES __:_ 
SORU: 

Ben tenkit mahiyetinde değil, fakat bir soru sormak istiyoıum. Dı
şarıya karşı memleketteki istikrarın öneminden bahsettiğiniz· . . Fakat 
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memleket içinde moral ve iyi niyetinde nasıl teşebbüs edileceğini üstüne 
parmak basmadınız. O anlattıklarınız ne şekilde 50 milyon· olan Türkiye 
Cumhuriyetine intikal edecek ben bunu merak ediyorum, neden? 

CEVAP: 

Şimc# haklı olabilir~iniz. Tabii biz size birkaç şeyi gözetiyoruz. Bir 
tanesi memlekette bütün bu işleri yaparken bir mücadele' ortamı açıl
masını istemiyoruz. Eskisine benzer, yani 12 Eylül öncesine benzer. Bun
dan kastu;n şu, muhalefetle olan münasebetimizde birçok sert ·tartışma 
yollarına girmiyoruz. 'Jlatta mecliste birkaç kere olmuştur bu hadiseler, 
biz eğer sertlik taraft~rlısı olsaydık orada eskisi gibi işler çantalar uçabi
lirdi. Bizim genel politikamız bu kavgayı hiçbir şekilde yapmamak üzere 
arkadaşlarımıza devamlı ~elkinlerimiz vardır, yeni bir grubuz, Biz kavga 
etmiyeceğiz. IBiz mümkün olP.uğu kadar herkesle iyi geçinmeye gayret ede
ceğiz. Çünkü memleketin bir süre şu dönemde, buna ihtiyacı vardır, sul'ha, 
sukuna ihtiyacı vardır. Bununla meseleyi, yani sevgiyle hoş görüyle mese
leyi çözme taraftarlısıyız. Yani sizin kızınıza tatbik ettiğiniz gibi sertlik ta
raftarı ıdeğiliz. 'Mümkün · o~duğu !kadar 1bu işi sevdirerek yapmaya~ yumu-
şaklıkla yapmaya taraftarız. · · 

· Propoganda konusuna gelince, orada da ıdikkatliyiz. Bakın bizden ev
velki iktidar bir iırr,ık~n ;vermiş. Her ay 30 dakikalık bir icraatın içinden 
programı yapıyoruz. ·:Bu icı:atin 'içinden programına çok dikkat ediyoruz. 
Yeni en ufak bir yanlış propoganda, veya muhalefeti karşımıza almamaya 
çok dikkat ediyoruz. Yani onun bir polemik konusu olmasını istemiyoruz. 
Bütün mesele kendiİn.izi . h~lkçı, yaptığımiz icraatı halka tanıtmaya çalışı
yoruz. Ben aslında t~levizyonda o programlar bakımından başarılı oldu
ğumuz !kanaatindeyim. Yani eğer programlar izleniyorsa eskisinden farklı
dır. Oldukça başarılı ölduğumuzu zannediyorum. Çok fazla propogada da 
an ti propaganda getirir. Onunda yanında değiliz. iY ani çok fazla görünüm, 
televizyonda olsun veya şurada olsun onu yaptığımız Z?man bu bizim ıle
himize olmaz, aleyhimize olur. Onuda biliyoruz. Hatta fbizde adet olmuş, 
tur. Eskiden lberi, TRT ıde bakan bir yerde bir şey açtığı zaman onun he
men filmini gösteriyoruz. Ben ters düşünüyorum. Yani bazı arkadaşları
mıza diyeceğim, ·belki oturup konuşacağım. Bu kadar fazla televizyonda 
gözükmeyin. Az gözükelim. TRT den de özellikle rica edeceğiz. Bizi fazla 
çıkartmayın televizyona. ıÇün'kü faz1a çıktığımız zaman da lehimize değil, 
aleyhimize olur. Onu da biliyorum. Şimdi programları tam manasıyla hal
ka anlatabildik mi? Aslında 9 ay içerisinde çok i'Ş yapılmıştır. Bu kendi ·ka
naatimizdir. Ve ne söylemişsek hepsini yapmışızdır. Ne söylemişsek. Se
çim beyannamemizi açın, lhükümet programını açın o demin ·bahsettiğim 
25 Ekim konuşmasinı ıaçi.n ·ardan !bütün hepsini aşağı yukarı realize etmi
şizdir. Tabii tatbikatina devam ettiğimiz hadiselerde var. Konut meselesi 

837 



olsun, idari :reform, olsun, personel reformu olsun; kambiyo rejimi gev
şetilmesi olsun, işte servet beyanı olsun, daha bir çok meselelerin hepsi. 
Türkiye' de halledilmez zannedilen bir çok mesele hepsi bu devre içerisin
de halledildi. Biraz zorluğumuz var. Yani çok mesele hallettiğimiz için o 
kadar programda yapacak vaktimiz yok demiyorum ama meseleler belki 
şu önemli, bu önemli bir tane mesele yapsanız onun üzerinde çok propa
ganda yapılır. Ama 15 tane mesele hallettiniz mi, hepsinin değeri ayrı ayrı 
düşüyor, Bir de o var. En çok göze çarpan üzerinde durmamız lazım. İş
te programları icraatta da gösteriyoruz. Konut meselesi, gecekondu mese
lesi, ondan .'sonra 'Doğu Güneydoğu ;Anadolu meselesi, bürokrasi meselesi. 
Bütün bunları icraatın içinden programlarında anlatmaya çalışıyoruz. Ta
bii aslında !basınımız bir yerde de gördüm. Basında tabii şu telakki 'Var. 
Misal vereceğim. İki bakan çok iyi geçinse, aralarında hiç bir su sızmasa 
bu ıbir ıbasında manşet olmaz. 'Ama ik bakan biraz kavga etse, çok basın
da manşet olur. Yani o mümkün değil. Bilmiyorum .. İDeğişmesi lazım di
yorsunuz siz. Değiştiğinden pek emin değilim. Şimdi bunun gibi tabii şey
ier geçenlerde bizim Belediye Başkanlarımızdan biri bir kaç tanesi aynen 
şunu söyledi. İzmir' de de oldu zannediyorum. :Bu~da da dedi ki, ben dedi, 
şu kadar icraat yaptım. Yolları asfaltladım, 'kilometrelerce ışunu yaptım, 
çağırdım basımda ihiç lbirini yazmadı. Ondan sonra ben telefon açtım. Ben 
şununla kavga ediyorum dedim, hepsi geldiler 1resimler aldılar. OnJar ya
zıldı. Bakın bunu vaka olarak söylüyorum. ·Basına şikayet ebabında söyle
miyorum. Ben bunun propagandası zordur. İcraatın propoganda yapma
yı ıda çok fazla tercih etmiyoruz. Halk zaten bir çok yerlerde :görüyor. Ben 
gezdiğim yerlerde de bunun farkındayım. Yani eğer propagandamı yok
sa icraatımızın her halde müsbet tesir etmişiz ki bir çok yerlerde çok iyi 
karşılandığımızın farkındayım. 

- Mıehmet BARLAS -
SORU: 

Geçen gün Kapalı Çarşıyı ıgezdim. Örneğin siz dediniz ki liberal eko
nomiyi getirdik. İç fiyatlarla, dış fiyatlar uyum halinde. Ben üç tane dük
k~n sahibi gördüm. Bir tanesi toptan tavsiye edilmiş, dedi ki, ithalat yapı
hyor lbu sizin serbet bırakacagınız şeylerin altında istihsal vergisi sorunu 
var. Diğer şeylerde gümrükler ve formlar. Neticede öyle fiyata ge1iyor ki 
ithal malları bunun liberal ekonomiyle ilgisi yoktur. Üstelik bu formlar
dan gümrüklerden istihsal :vergisinden diğer katkılardan ötürü maliyeti 
o kadar yükseliyor ki, sonunda kaçakçılık teşvik ediliyor. Şu anda da ger
çekten Perşembe Pazarını; gezip Kapalı Çarşıyı gezin, liberal ekonomiyle 
ilgisi olmayan ve Merkez Bankasında döviz rezervlerinin olmadığı .döne
me !benzeyen bu devletin yarattığı ek maliyetlerden ôtürü müthiş bir ka
çakcılık olayı var. iV ani 'liberal ekonomisiyle ilgili olmayan. ıBu bir moral 
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meselesi. Bir tanesi de dediki, beriki dükkanımı sattım. 30 milyon lira. geç
ti elime. Götürdüm bankaya yatırdım % 56 faiz alıyorum dedi. Yada dev
let tahvili galiba, ne dükkanımı çalıştıyorum, ne müşteri arıyorum, tne 
adam çalıştırıyorum, ne vergi veriyorum ne de gümrük ödüyorum dedi. 
Böyle bir iş ıolmaz ıdedi. Mesela bu bir lörnek. İkincisi yine benim çevrem
de bir insan var. İki kardeşi var bunun, İstanbul' da çalışıyor şu anda. Bir 
tanesi Alman Filolojisini bitirmiş, bir genç kız, öğretmen olmak için ikinci 
kardeşide askerliğini bitirmiş, lise mezunu. İş aramışlar bulamamışlar. Kız 
bir iş bulmuş, Alman Filolojisi mezunu, öğretmen olamadığı için, dolmuş 
kadrolar. Bir fotoğracının yanına 'girmiş, ayda 15 bin lira alıyor. Delikan
lıda Ankara'da bir otelde garsonluk !bulmuş. 10 bin lira alıyor. Yani iki 
genç, iki delikanlı bir de anneleri var. :Ayda 25 bin liraya çalışıyor. İkisi
de 25 bin lirayla ailelerini geçindirmeye uğraşıyor. Buna benz·er çok örnek
var. Bu gün devlete giren bir yargıcın başlangıç maaşı 42 bin lira net. Bu 
insanlar nasıl geçinir. Bir de 1 düşünün kentler bunlarla dolu. Doğru üretici 
memnun. Köyüne çekilen, kavurmasını lbastıran, .işte domatesini çarşı
da 5 liraya satan, 10 liraya satan belki mutlu, ama İstanbul nüfusu 6 mil
yon. Ankara'nın 2 milyonu geçti. İzmir'i var, Adana'sı var. Yani kentler 
Türkiye Cumhuriyeti 'tarihinde görülmediği derecede sıkıntılı insanlarla 
dolu. Herkesin morali bozuk, yaptığınız çok başarılı işler var. Sayın Ba
kanda anlattı. Mesela köprüye zam var, biz k~zıyoruz. Ama anladıkki köp
rü zam meğer Tzmit karayolunu bitirmek içinmiş. Bunu tam anlatmadı
nız. Bu bir propoganda ıeksikliği. Ama birde insanların moralleri bozuk. 
Bu morali düzeltmek için, muayyen ıbir süre içnde, 85 ıini diyorsunuz, ı83 
mü. Yani doların değeri artıyor. Yani ihracatınız artıyor. 'Buna karşılık 
insanların geçen toplantınızda da söylemiştim. Gelirleri ·artmıyor. Tersi
ne azalıyor. Müthiş bir moral bozukluğu var •çalışan tlnsanlarda. Gazeteci
lerinde böyle, memurların böyle, işçilerin böyle, % 30 toplu sözleşme zam
mı var. % 40, % ıpo olsa ne olur. ·Bir adamın eline Tür~iye'de 30 bin lira 
net maaş geçerken, bu 60 bin lira olsa ayda, iki çocuğu okuyorsa, bir çocu
ğu okuyorsa, bu İstanbul' da kiralık 1ev lbu1mak imkansız. 40 bin liradan, 
50 bin liradan başlıyor. 1Bir ,gecekonduya gittiğiniz zaman iftihar ediyoruz 
Araplar ı milyon liraya yazlık gecekondu tutuyorlar. Öyle bir toplumda 
Türkiye o hale gelmektedir ki yabancılar için Türkiye' de yaşamak Türki
ye' de yaşayacaklar için yaşamaktan daha lkolay hale gelmektedir bir mo
ral bozukluğu var. Siz bu morali düzeltmek içn bir şey yapacakmısınız? 

CEVAP: 

Şimdi bir kere bu ithal malları ile ilgili konuyu söyliyeyim. İthal mal
ları fon konulanların hepsi evvelden Türkiye'ye .'ithali yasak mallardı. Ya
ni daha evvelki ·dönemde ithalatı yasaktı. Tamamıyle kaçak gelen mallar
dı. Eğer bunların ithali müsaade edilmişse (bir ıfon ilave edilmiştir. Bunun 
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içerisinde araba da vardır. Araba sadece kesin dönüş yapan memur veya 
işçi vasıtasıyla gelebiliyordu. Şimdi serbest olarak araba ithal ediliyor. 
İkincisi bütün malların gümrükleri aşağıya ·çekilmiştir. Açık ifade ediyo
yorum. Yani eski gümrüklerden daha aşağıya çekilmiştir,. hatta arabanın
ki dahi sadece lüks arabalarda bir fon ilave edilmiştir. Lüks arabalarda 
belli silindir gücünün üzerinde, onun için o şöylenenleri itibar etmeyiniz. 
Zarrtanlada ·bu gümrükler ve fonlar aşağıya indirilmektedir. Misal 'verece
ğim Bursa' da hiçbir şekilde geçtiğimiz yıllarda bir ıfloş yolsuzluğu burada
ki iş adamlarımızın hepsi bilirler. Bursa'lıların /hemen birçoğu bundan 
dolayı mahkum edilirlerdi. Floş serbest hale getirilmiştir. Gümrüğü :de in
dirilmiştir aynı ·şey polyester ıve alerilik elyafla % .'25 bir gümrük resmi ve 
liberedir. Şimdi yeni !bundan 1 ay 'kadar oluyor, çıkan kararla % lO'a in
dirilmiştir. Kademe kademe ~u operasyon devam etmektedir. 

- Mehmet BARLAS -
SORU: 

Efendim özür dilerim, ıgazete kağıdı durumu nasıl? 
Bir gazete kağıdında eğer onu söylüyorsanız, ıgazete kağıdında güm

riik resmi % 10 veya 15 civarındadır öyle mi? 15, ondan sonra fon 70 do
lardı. ,Gazete kağıdında kur değiştikçe fonuda indireceğiz merak etmeyin. 
Yani o kararıda verdik onuda kademe kademe indireceğiz. Memlekette 
bütün ithalatı serbest hale getirme hedefimizdir . . Gayet tabii sanayinin 
bazı dallarını ·bazı lüks ithalatı birden bire Türkiye'ye ·fazla aşmamak için 
bir fonla mekanizması konulmuştur. Ama bu deminde söylediğim gi·bi ta
mamiyle yasak ithalatı esüiden yasaktı. İşte Fransız peynirlerinden tutun
da bilmme jilet bıçaklarına kadar giden bir seri vardır. 

Bugün ~illi bulursunuz. Bugün o çift !bıçaklı jilet bıçağını bulursu
nuz hemen hemen her türlü ithal malını vitrinlerde görürsünüz-. Altın ve 
pırlantaya gelince, inşallah üzerinde çalışmamız var. Birden bire değil, 
onuda çok az lbir şeyle % 1,5 -2 gibi bir rakamla altını serbest ·bırakmayın. 
Pırlantayı ufak !bir gümrükle serbest bırakmayın, çünkü kaçakçılık olan 
iki tane hadise kalmıştır. İki büyük hadise, bunuda çok ciddi olarak ince" 
lememiz var. Muhtemelen onuda yakın zamanda belki bu 1,2 ayın içerisin
de bir hale yolu sokarız. 

Şimdi moral meselesine gelince, ben şuna · hayret ediyorum. Tabii 
moralin kimler 'tarafından bozuk olduğunu bilmiyorum ama, gittiğim her 
yerde, gittiğimiz her yer diyorum, gezdiğimiz her yerde İstanbul, Ankara, 
İzmir dahil -her yerde vatandaş kitlelerinin bizimle gayet sempatik konuş
tuğunu görüyorum. Herhalde morali bozuk olanlar bu görüşmeyi yapmaz
lar. Bize herhalde rolde yapmıyorlar. Yani bu kadar artist ·olmasıda müm
kün değil. Şimdi s~kıntı yokmudur, vardır, sıkıntı olmadan zaten rbu me
seleler hallolmaz. Yani ısıkıntıya mühim olan sıkıntının eşit dağıtılmış ol-
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masıdır. ·Ben işçi arasında yaşadım. !Bir fabrikayı idare ettim onların ara
sında yaşadım, onları en çok sıkan nedir biliyormusunuz? ücret artışla
rındaki adaletsizliktir. Birisine biz 25 kuruş fazla para verdiğimiz anda 
hemen hepsi ayağa kalkarlardı. Yani aynı · işi görenlerden birine biraz 
farklı muamele ediniz derhal ayağa kalkar, yani yükü eğer farklı vurmuş
sak lbir adaletsizlik hissine kapılmışsa işte o zaman moraJ bozukluğu var
dır, onu ıkabul ediyorum. 

. . 
Ama buna çok dikkat ediyoruz, buna fevkalade dikkatimiz var. ıAma 

şunuda görüyorıun her taraf ç~lışıyor, ıyani çalışmıyan bir şey yok, durak
layan bir şey yok, 'istihsal artıyor, eğlence yerleride dolu, yatırım faaliyeti 
devam ediyor. Buna rağmen döviz darlığı yok ıo vakit neresi moral !bozu
yor diye düşünüyorum. Memura v·erdiğimiz ücret, artırdığımız zam enf
lasyonun üzerinde olduğunuda biliyoruz. Vergi indirimleri ile beraber 2 
senedir yani bu s.ene biz hunu yaptık 1982'nin de yapıldığını biliyorum. 
1981'de de yapıldığını biliyorum. !Ama memurum~zuri e~ büyük kaybı 
1977 - 1978 1979 ve kısmen 1980 senesindedir. Bunun karşıladığımız kanaa
tin de değilim. Ama bunuda ·birden bire karşılamaya imkan yoktur onuda 
·gayet .iyi lbiliy~r~. . . . · 

Şimdi şunu yapmak çok kolaydır Sayın BARLAS, basarız parayı me
murıunuzada biraz daha fazla para veririz. İşçimizede serbest toplu söz
leşmede alabildiğini · al, ama öyle bir dengeler birden bozulur ki Türkiye 
tekrar eski· noktalara çdk suretle döner. Ben şunu bütün çalışmam sıra
sında yani 34 senelik bir meslek hayatım var. Büyük kısmı devlette geçti 
hem 60'ın sonuna" doğru yukarı kademelerde idi, 1970 in sonunda·da yu
karı kademede ddim. Dışarıda da bulundum, Türkiye'nin bir numaralı 
problemi, ödemeler -dengesidir. Bir ·numaralı problem budur. Bunun çö
zülmesi lazım bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya rau olan bir mem
leket bulduğumuz bir insan topluluğu ımillet bulduğumuz kanaatindeyim. 
Bundan başka çareside yoktur. Bunuda açık seçik söylüyorum yani bu 
yolda ka~a~li ol~amız bir Allah'ın lutfuyla bu yetkiyle· geldik, burada ka
r~~lı bir ~ekil~e meseleyi götürmek me<;l?uriy~t~ndeyiz_. ~ütün arkadaşla
rıma da bunu söylüyorum. 'Bu 'bir · kızgınlık .değildir, yani ille inadıma de
ğildir, hayır katly~n değildir. ·Kimseye kızgın değildim kimseye herhangi 
bir şeyim yok, !ona şu kötülüğü yapayım diye 1bir düşüncem· yok. Bir tek 
düşüncemiz var, bu memleketi sağlam bir ekonomik bünyeye kavuştur
maktır bu kolay değildir. 

Bir Mrs. Thatcher'ı 1hatırlayınız, enflasyon hızını % ·11'den % 5'e 
tam 4 senede indirilmiştir. % "17' den hemde yaptığı iş budur. ve bu yapılır
ken 1,5 mliyon olan işsiz sayısı 2 milyona, arkasından 3 milyona yükselmiş 
ve seçimi kazandığı zamanda çok fazla aşağıya- inmemişti. Ama tekrar se
çimi !büyük ekseriyetle kazandı lhepimizde biliyoruz. Bizim seçimi kaza-
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nıp kazanmamaız önemli değildir ama işi seçime götürdüğümüz gün bu 
memleketi her halde otomatikman iyi bir noktaya getirmemiz lazım. 

Moral konusuna gelince bir kere daha söylüyorum, moral de tabii 
propagandayı yapmak dersiniz ama ben şuna eminim, milletimiz çok sağ
lam bir millet yani birçoklarımızın düşündüğünden çok daha farklı :bana 
5 .sene için geldim 1 sene için gelmedim, 2 sene içinde gelmedim, 5 senelik 
bir süre için geldim. Herkes bunu biliyor. 5 ,sene içerisinde bu memleke
tn ekonomisini ileriye götüreceğiz muhakkak. 15 Sene sonunda da yine 
bazı şikayetler ıolacak çünkü ihtiyaçlar bitmiyorki ihtiyaçlar yeni yeni ih
tiyaçlar çıkıyor işte konut meselesinide hal yoluna girdik. Konut meselesi 
eğer büyük problemse hiçbir iktidar bu konut meselesini böyle düşünme
mişti. Gecekondu meselesi '.kim ne yazarsa yazsın bu şekilde düşünülme
miştir. 

Köprü meselesini söyledik, İzmit karayolu da seçimlerde söyledik 
Bu sene bitecek dedik. Bu sene bitiyor, İzmit Karayolu 15 senedir sürü
yordu. Bunun gibi birçok konular var ama hepsinin yapılması 1 sene de
ğildir, hepsinin dü~gün hale gelmesi 2 sene değildir. Muhakkak ki bir za
man meselesidir. Ama ,şunu da söyliyeyim, dışarıdan da görüldüğü gibi 
başkalarının, hem acımasız insanların tenkit ettikleri, rahatlıkla tenkit 
edebilecek1eri bir Türkiye bugün birçokları tarafından çok iyi gözükmek
tedir. Biz bunlara yani ille bunlara göre hareket ettiğimiz kanaatinde de
ğilim. Biz memleketin ıher tarafını geziyoruz vatandaşla temas ediyoruz. 
Sıkıntıları da. biliyoruz .Acık açık da bunları ben söylüyorum. Dikkat edin, 
icraatın içinden programlarında ben birçok konulan çok açık söyledim 
gene de açık söylemeye devam edeceğim. Sıkıntı varşa ıherkes biraz omuz-
larına alacak, almayİnca zaten bu işler düzelmez. ., 

Ama şu kadarını söyliyeyim. 'Bugün 1984 senesindeki sıkıntıyı 1979' 
da 1980'deki sıkıntıyla mukayese 1etmek mümkün değildir, çok daha feci 
sıkıntı vardı o devrede, bugün daha iyidir Türkiye'nin durumu. 

- Oktay Ekşi -
SORU: 
Sayın Başbakan çok kısa bir sorum var 'izin verirseniz, sizin bulun

duğunuz yerden yakınsa basın özgür görünüyor mu Türkiye' de? 
CEVAP: 
Bunu yani mevcut tatbikat bakımından mı soıuyorsunuz? 

- Oktay Ekşi -
SORU: 
Tatbikat bakımından da genel olarak kurallar açısından da. 
CEVAP: 
Şimdi Sayın Oktay Bey, bu soruya benzer sorulan bana daha evvel

de sordular, bu son ·basın toplantısında da buna benzer sorular soruldu. 
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Şimdi elime birşey daha geçti, geçen gün oturdum bazı kasetleri seyreder
ken o meşhur basın toplantısı bizim yaptığımız basın toplantısından ıbaş
ka Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 Kasım günü yaptığı konuşmayı da bir 
kere daha dinledim. Tabii sizinle ilgili veyahut partilerle ilgili söyledikleri 
önemli değil. Yani. şu anda ondan. bahsetmek istemiyorum. Ama o konuş
mada bazı Q.nümüzdek 5 sene ile . ilgili bazı ·konuları 'o z~man görmemiş
tim şimdi gördüm. Anayasaya da etrafıyla baktım .. Size açık samimi ola
rak söyliyeyim, Türkiye o ko.nuŞİnaya, Anayasay~i'baktiğınız. zaman zaten 
şunu çok net göreceksiniz. Şu önümüzdeki 5 seneyi 6 seneyi hatta, 6 sene 
demek lazım. ·Demokraside ibir önemli geçiş dönemi :olarak görülür . 

. Zaten Anayasaya bakın geçici maddeleri var.dır. Mesela Cumhurbaş
kanı Anayasamıza göre parlamento seçer öyle·mi? Sayın Cumhurbaşkanı
mız nasıl seçildi? Sanıyorum benden cevap beklemiyorsunuzdur! Hayır 
nasil seçildiğini biliyorum o bakımdan söyledim si~den cevap beklemiyq
rum. Bu zaten meselenin mesela bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi var, ama 
6 sene sonra -Cumhurbaşkanlığı Konseyi yok, bu da geçici bir dönem on
dc:ın sonra Anayasanın '5 sene. 'süren 10 sene sü;ren geçici ba~ı mac;ldeleri 
var. Onlarda demekki bir geçiş dönemini gösteriyor. 'Yani bunu hepimiz 
başta kabul: etmişiz. Anayasaya müsbet oy vermiş bu :millet Anayasa da 
kabul etmişiz. ,Demişiz ki şu önümüzdeki 5 sene, 6 seı;ıe, 10 sene neyse, 
birçok hallerde 5 sene, bazı hallerde 6 sene~ bir iki istisna halinde de · 10 
sene geçiş döneminde demişiz. Ş1mdi 1ondan sonra me~lekette .demokrasi 
yok tam manasıyla bir Avrupayi bir demokrasi yok diye sual sormamak 
lazım. Çünkü bunların hepsini baştan hepimiz oturmuş kabul ·etmişiz. Ben 
hatta bu seçimlere girerken bütün bu faktörleri bilerek girdim. Hatta ba
na sual soruldu. 1950'nin Başbakanı değil, 1985'ün Başbakanıydım. Orda
ki mana başkadır. Yani bu şartlar altında Başbakan olmuşum v,e işin zor
luğunu da biliyorum. İlerisinde 1:abii en büyük 1önemli )Vazifemizi orda da 
ifade ettim. Türkiye' de demokrasiyi sağlam temeller· üzerine oturtmak
tır. Çok yapılacak işimiz var. Ekonomiyi düzeltmek !bir tarafa, ama sağ
lam bir iç bünye meydana getirmek için iyi bir istikrarlı iç siyaset meyda
na getirmek. Birçok müesseseleri yerli yerine oturtmak. Da1ha oturmamış 
çok müesseselerimiz var. Bulundukları yerlere kolay kolay intibak edeme
diler belki, edeceklerdir zaman içinde. 

Ama yanlıklıklar yaparsak şu beş senede bir takım sıkıntılara doğru 
götürürsek veya tacele edersek, açık söylüyorum. Biz bu :sefer tekrar başa 
döneriz. Yani her zaman şöyle olmuş. Bir ekstrimden, bir .ekstrime gitmi
şiz. Bu sefer bu iş ıolmasın ıbir orta yolda kalalım. Şu ıorta yolda meselemi
zi daha iyi haliedelim. 1Beş sene sonra seçimlere giderken her halde mem
leketi daha sağlam bir demokratik nizama oturduğumuzu görerek gide
lim. Yani sualinize ·cevabımı verdim. 
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İSTANBUL;DAN ANKARA'YA DÖNÜŞTE ESENBOGA 

HAVAALANINDA BASIN MENSUPLARININ ABD İLE İLİŞKİLERİ 
KONUSUNDAKİ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Eylül 1984 

Soru : - 1985 yılı Mart ayında, ikili savunma ve işbirliği anlaşması 
sona eriyor. Türk tarafı bu anlaşmayı iptal etmeyi düşünüyor mu? 

Cevap: - Daha ıAralık ayına çok vaktimiz var, konuyu bu kadar 
büyütmeyin. 

Soru : - Ciddi tavır almak için A'BD' deki seçim sonuçlannı mı bek
liyor sunuz? Hükümet ile Kongre arasında bir ayırım yapar mısınız? 

Cevap : - O konuyu iyi anlayabilmek için, ABD'de iki-üç yıl otur
mak lazım~ Onların sistemleri bizden çok farklı Ben orada ~bulunduğum 
iÇin durumu biliyorum. Çok heyecanlanmanıza lüzum yok, Sistemler çok 
farklıdır. 

- ,;:;J 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İN BAŞKANLIGINDA 

YAPILAN TOPLANTIDAN SONRA BASINA YAPILAN AÇIKLAMA 
VE SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

17 Eylül 1984 

Sn. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren Başkanlığında yapılan toplan
tıda; 

ABD Kongresinde senato ve temsilciler meclisinde, Ermeni meselesi 
ve Türkiye'ye askeri yardımla ilgili alınan tavsiye kararları üzerinde du
ruldu. 

ABD' de tyaklaşan seçimler münasebetiyle bu [konular, hoşlanılmayan 
bir politika manzarasında gündeme getirildi. 

Üzerinde sizlerin de önemle durduğu !ABD kongresinde, gerek sena
toda ıve gerekse temsilciler Meclisinde bizimle ilgili olarak, Ermeni mese
lesiyle ilgili olarak, Türkiye'ye askeri yardımlarla ilgili olarak alınmış 
tavsiye kararla.rı üzerinde bir görüş teatisinde bulunduk. 

Meseleyi uzun \boylu müzakere ettik. Hepinizin de çok iyi bil · 1 ;~!i gibi, 
başlangıçta dışişleri bakanlığımız, sonra Başbakanlık ve TBMM Başkanı
mız da dahil, zannediyorum meselenin boyutuyla uygun bir tarzda gerekli 
ikazlar yapılmış, Türkiye'nin görüşleri dile 1getirilmiştir. 

Bizim görüşümüzde de açıkladığımız gibi, bu konunun ' maalesef 
Amerika' da yaklaşan seçimler münasebetiyle biraz hoşlanılmayan bir po
litika manzarasında gündeme !getirildiğini de dikkate alıyorum. Ümit edi
yorum ki, seçimlerden sonra daha realist bir ·tarzda, daha gerçekçi bir 
tarzda, Türkiye ile olan ilişkilerin iyi bir sistem içerisinde geliştirlimesi 
espirisine dayandırılarak götürülmesi yoluna gidileceği hakkında, inancı
mı bozmak istemiyorum. Ta!bi seçimlerden sonra bu ımeselelerin daha re
alist ele alınacağı muhakkaktır. 

Bir toplantıda da ifade ettiğimiz gibi Türkiyemiz, yerel seçimlerden 
sonra' da tutumlar yanlış olarak, Türkiye'yi rencide edecek tarzda götürü
lürse tabiyatıyla geniş olarak itişkilerimizi bir masanın üzerine yatırıp so
ğukkanlı bir tarzda, memleketin menfaatlerini, heyecanla kapılmadan ga
yet dikkatli bir tarzda, inceleriz. 

Şu anda alınmış herhangi bir karar sözkonusu değildir. Cuntlmrbaş· 
kanı Sayın Kenan Evren ile meselenin şimdiye kadar olan safhası g~rüşül-
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müştür. Hadiselerden sonra ABD' den herharrgi lbir menfi tutumda gelme
miştir. 

Soru : - Sizin bu sözlerinizi ABD';ye ·seçime kadar süre tanımanız 
şeklinde nitelendirebilir miyiz? . 

Cevap : - Biz kimseye ne süre veririz, ne onları !tehdit ederiz. Böy· 
le bir düşüncemiz yoktur. Biz kendi meselem!zi, kendi ölçülerimiz içeri
sinde ortaya koyarız. Yalnız, bende, bu meselenin petice itibariyle yakla
şan seçimler dolayısıyla, belli oy kaygıları tesiri altında alındığı şeklinde 
bir intiba var. Bunu ifade ettim. Realite daima seçimlerden sonra gelen 
Currihurbaşkanlarının, Türkiye gerçeğini daha iyi gördüğüdür. Seçimler
den önce görüşülen hususlar başkadır, seçimlerden sonra görülen husus
lar 'başkadır. Bu konuyu daha evvelki tecrübelerimize dayanarak ifade et
tim. 

Soru : - Reagan yönetiminin, Türkiye aleyhinde bir karar çıkart
. mayacağı k9nt.~sunda bir teminatınız var _mı? 

Cevap : - «Böyle bir teminata bizim ihtiyacımız yok Onlar ne şe
kilde hareket ederlerse kendileri bilirler. Apaçık ifade edeyim. Gerekli ika

. zıriıizı yaptık konuya Düşüncemizi ifade ettik. Biz bunu yapmayacağız ve

. ya yapacağız !gi'bi her.hangi bir cevap almış değiliz». 

Soru : ~ Sizce kararlar seçimler dışında başka bir . amaçla alınmış 
.olamaz mı? 

Cevap : - B.iz lonu analiz etmek istemiyoruz. 

Soru : - Bize karşı mı analiz etmek istemiyorsun~z? .Yoksa aranız
da mı etmediniz? 

.. Cevap : - Aramızda 'da etmedik. Olayı [b~yütmek yanlı~ı değiliz. 

Soru : - Siz büyütmek yanlısı değilsiniz belki ama, Türk Milleti he
. ·sabın·a büyütülüp, büyütülmemesi konusunda bir parça daha düşünceli 
olm~k vaziyeti ortada yok mu? Çünkü millet, .!halk bu konu ütedne son 

, derece hassasiyetle gidiyor. 
· Cevap : - «Bakınız, bunları tekrar tekrar ifade ettim: !Filan yerdeki 

filanca hadiseye ıçok fazla· önem vermek bizim kendi lehimize değildir. Ya
ni başkalarının meselelerini bu şekilde ortaya yaymış olursunuz. Yani 
onları haklı gösterir bir tarza gitmiş olursunuz. Bunlara da çok dikkat et
mek mechuriyeti var». 

Soru ·: - ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Milli Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk' e gönderdiği mektup konusunda bir ;açıklama yapar mı-
sınız? · 

Cevap : - O \kadar ciddiye alınacak bir mektup değildir. Amerikan 
.. sefirinin · yazdığı bir: mektuptur, cevabını da almıştır. 
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Soru : - Reagan'ın AıBD Başkanlığı'na seçilmesinin Türkiye açısın
dan «İyi olacağı» şeklinde önceki görüşünüzü koruyor musunuz? 

Cevap : - Reagan'ın seçilmesi bizim için biraz daha iyi olur. Gene 
aynı şekilde söylüyorum. Ama çok önemli de değil. Çünkü kim seçilirse 
seçilsin, neticede Türkiye gerceği vardır. Türkiye gerçeğine göre, şımdiye 
kadar olan tecrübeler, ABD ıcumhurbaşkanlannın 'buna göre hareket et
tiğini göstermiştir. 

Soru ,: - Sayın Cumhurbaşkanı ile hangi konulan görüştünüz? 
Cevap: - Görüşmede Suudi Arabistan Velihat Prensi Abdullah bin 

Ahdulaziz ile görüşmelerin konusunda bilgi verdim. 

Türkiye' de bulunan SSCB ticaret heyeti ile ilgili olarak da Sayın 
Cumhurbaşkanına bilgi sundum. İki ülke arasındaki ticaret hacmi gelecek 
yıl bir Milyar Doların üzerine çıkacak. 

Sovyetler Birliği'nden ıdoğal gaz alınmasına ilişkin görüşmeler sür
dürülmektedir. 1987 yılında SSCB'den, Bulgaristan üzerinden başta 1,5 
Milyar metreküp ve daha sonra 5,5 Milyar metreküp,e kadar çıkacak do
ğal gaz alınacaktır. Doğu IAnadolu'nun bazı illeri için de SSCB'den doğal 
gaz alınması yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İLE YAPILAN 

GÖRÜŞMEDEN SONRA GAZETECİLERİN SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

20 Eylül 1984 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'e Bakanlar Kumlu'nun dünkü 
toplantısı, memleketin iç ve dış ekonomik durumu hakkında bilgi verdim. 

Soru : - Halkçı Parti dört milletvekilinin İsrail' e ziyaretini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? bu konuda meclis'te herhangi bir girişiminiz olur 
mu? ya da olursa, desteklermisiniz? 

Cevap : - Milletvekillerinin nereye gidip gitmeyeceklerine bizim 
hukuki olarak karışmamız mümkün değildir. Devletin bir politikası var. 
Bu politika; sadece bu hükümetin politikası değildir. Bizden evvelki hükü
metlerin de politikasıdır. Bu politikanın aksi bir hareket yapılmasını hoş 
karşılamadığımızı ifade ettik. 

Milletve.killerinin durumu ile ilgili konu, kendi partilerini alakadar 
eder. Bizim islam alemiyle gelişen bir münasebetimiz vardır. Bu gelişen 
münasebet çizgisi içerisinde İsrail ile ilişkilerimiz kesilmemiş olmakla be
raber, bunun seviyesi aşağıya indirilmiştir. Konum~n üzücü olan tarafı 
çok önemli bir misafirimizin Türkiye'den ~yrılmasından iki gün sonra 
böyle bir zirayetin yapılmış olmasıdır. Daha önce de, haziran ayı içerisin
de böyle bir ziyaret yapmak istediklerini bildirmişler, o zaman meclis 
başkanımız bunu reddetmiş, o zaman da vazgeçilmiş. 

İsrail' deki temsilcimiz kendilerini orada meydanda karşılamış ive 
Kudüs'e gitmemelerini, bu konularda bazı şeyleri yapmamalaiı.nı söyledi
ği halde, bunlar da maalesef yapılmış, durum öyle gözüküyor. Yurda dön
dq_klerinde mesele kendi partileri içerisinde herhalde müzakere edilecek
tir. 

Tabii konunun ikin bir yönü de bu resmi bir heyet gibi karşılanmış. 
Demek ki bundan istifade edilmek, kullanılmak isteniyor. Yapılan hareke
tin yapılmaması icab ettiğini söylüyorum. 

Arap 'aleminde bunun nasıl olduğunu yayın organlan onlara kafi de
recede anlatıyor. Heh hangi bir reaksiy~n 1olduğunu zannetmiyonım. 

Soru : - Türk parasıyla ithalat ve ihracat yapılması konus1mda na-
sıl bir sistem düşünüyorsunuz? ;ı 
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Cevap : - Bu konuda henüz belirlenmiş birşey yok. Henüz Türk pa
rası ile dışarıda akreditif açılması mümkün değildir. 

Soru : - Hangi kuruluşları halka devredeceksiniz belli oldu mu? · 
Cevap ·: - Mesela THY. kar eden bir müessesedir. Onu halka açma

yı düşünüyoruz. Zarar eden kamu iktisadi teşebbüslerinin halka açılması 
söz konusu değildir.Halen THY'nın güçlendirilmesi ve daha fazla ıuçak 
alınması için ıçalışmalar yapılıyor. Buna paralel olarak halka açılması için 
de etüdler yapılıyor. 

Soru : - Nükleer santrallerle. ilgili teklifler size ulaştı mı? . 

Cevap: - Hayır getirilmedi, bunu görüşeceğiz. Şu anda müzakere 
yapılan iki teklif rvar. Ama o teklifler netimce vermez. l'ürkiye başka bir 
şekil düşünürse, o vakit Westinghouse devreye girer. 

Soru : - Kamu ortaklığı ne .zaman teessüs edecek? 
Cevap : - Kamu ortaklığı fonu konusunda hükümetimiz çok dik

katli çalışmalar yapmaktadır. Alıştınız hızlı çalışmamıza. . Ama dikkatli 
yapmamız lazım. Kolay bir iş değil, ıçünkü bunlar ilk adımdır. Adımların 
çok dikkatli, iyi atılması lazım. Bu konuda büyük çalışmalar va~. · 

Soru : - Muhalefetin Eylül saldırısına hazır mısınız? 
Cevap: - Biz herşeye hazırız merak etmeyin. 

Soru : - Banka mevduat faiZled IMF, toplantısından sonra mı . be-
lirlenecek? · · 

Cevap : - IMF ıtoplantılarının banka mevduat faizleriyle ilişkisi 
yoktur. Vadeli ve vadesiz mevduat faizleri geçici bir süre iç,inde. Her ay za
ten ilan edeceğimizi söylemiştik. Bu beİki ·ileride tamamıyla· serbest bıra
kılacak. Bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Biz bu sisteme ~ademe kademe 
geçeceğimfzi söyledik. Kademelerde kredi faizleri serbeşttir. M~vdu~t faiz
lerinde de bir tavan vardır. O tavanın altında çalışmak lazımdır. Şiıridi o 
tavanı tespit edecek bir mekanizma üzerinde, çalışmalar var. Bu bir nevi, 
faizin rekabet sistemi içerisinde teessüsü demektir. Bunun için bir süre 
veremem. Bu yıl belki olabilir. 

Soru : - 1985 bütçesi rakkamları belli oldu mu? 
Cevap: - Bütçe üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmadı. Şu 

anda söylenenler spekülasyondur. Bütçe üzerinde nihai çalışmalarımızı 
yapmadık. Yüksek Planlama Kuruluna Ekim başında gelecek. Ondan son
ra belki olacak. 

Soru : - Spot petrol fiyanlarının varil başına 24 dolar olduğu hal
de, petrolü Türkiye neden 30 dolardan alıyor? 

Cevap: - Spot piyasada petrolü her zaman ucuzdur, ancak bu pi~ 
yasaya her zaman güvenilemez. 



YARGITAY BAŞKANINA YAPILAN ZİYARETTE 

YAPILAN KONUŞMA 

21 Eylül 1984 

Sayın Nihat Rerrda'nın Yargıtay 'Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla 
bugün kendisini zayarete geldim. Hükümetimiz adli mekanizmanın hızla 
işlemesi için gerekli çalışmalar (süratle yapma kararındadır. Bugün Ad
liye koridorları en kalabalık koridorlardır. 'Buna hep beraber bir çare 
bulmalıyız. 

Toplumda adaleti sağlamanın önemli bir unsuru da adaletin süratli 
işleyişini gerçekleştirmektir. Sürat bazen de ters bir durum yaratabilir. 

·Çok süratli davranırsanız belki birçok şeyleri gözden kaçırmış olur
sunuz. Bu iki ihtiyaç arasında muhakkak rhir denge bulmak lazımdır. 

Bir toplumda davaların çok olması iyi bir işaret değildir. Hukuk dü
zeninde bir hata bulunduğunu göstermektedir. 

Adli sistemimizde, tecrübeli olarak yılların bu mesleğe vermiş kişiler 
va:rdır. Belki mesleğin dışnda olanlar, belki bu mesleğin içinde olanlar, 
bazı kimseleri de almak, şöyle bir yüksek sesle meseleleri ortaya koymak, 
analiz etmek, bir de hakikaten herşey adale~in önüne gelmelimidir, gel
memeli midir, bunları tasnif etmek ihtiyacında idik. Bazı konular vardır 
ki, normal makamların, idare makamlarının halledebileceği meselelerdir. 
Ona da razı ,olmak lazım. 
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ANAP MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR · 

· 24 Eylül ~984 

Sayın Bas.ın Mensupları, bugün yaptığımız görüşmeler sonunda ilk 
ilçe kongresini Ariadolu'yu anavatanlaştıran Anadolu'yti ebedi vatanımız 
yapan Malazgirt zaferinin kazanıldığı Malazgirt'te yapması kararlaştırdık. 

7 Ekimde başlayacak ilçe kongrelerinde türk tarihinin gelişim.ine uy
gun bir sıra izleyeceğiz. Malazgirt'ten sonra sırasıyla, Spğüt, .Bursa ve 
Edirne merkez ilçeleri, İstanbul Fatih, Samsun Amasya, Siv.as, Erzurum, 
Afyon, Uşak ve İzmir Merkez İlçeleri ıile Ankara Çankaya ilçe kongrelerini 
yapacağız. 

Bugün yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da 
çeşitli iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek yeni yasama yılında :TBMM' de 
yapılacak çalışmaları ele alacağız. 

Spru: - ABD ile ilişkiler konusunu Parlamento'da ne zaman ele 
alacaksınız? 

Cevap: - TBMM'de ABD ile ilişkiler konusunda genel görüşme 
açılıp açılmayacağı konusunda bir parti görüşü henüz .fb.elirlenmedi. Konu 
hakkında önce Grup'ta karar verilecek. 

Soru : - ABD bütçesinde Ermenistan'a ilişkin !bir faslın yer aldığı 
belirtiliyor ne dersiniz? 

Cevap : - Konuyu biz gazete haberi olarak biliyoruz. !Sizden farklı 
bir bilgimiz yok. Onu sorar ·öğreniriz. 70 - 80 senedir varmış siz biliyormu
sunuz, 1894'de olan hadiseleri? o zamanki Amerikan ıKongresinde, burada
ki bazı hikayelerden dolayı, ermenilerle ilgili hikayelerden dolayı çok da
ha ağır müzakereler yapılmış. Tarih bunu ,söylüyor. Hatta iki tane de sa
vaş gemisini osmanlı sularına yollamışlar. Mersin)e göndermişler, Adana 
Kilikya hadiselerinde. Bugünkünden çok daha ağır şeyler olmuş, tarih 
yazıyor /bunu. 
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Soru : - O dönemlerde ABD ile Türkiye müttefik değildi, ·şimdi 
müttefik olmasına rağmen aynı gelişmelerin olması ters değil mi? 

Cevap : - Müttefiklik bir tarafa. Müttefiklik ıayn tabii. Yani çok 
ağır hadiseler olduğunu söylemek istedim. Bugün öyle bir şey yok mu me
rak etmeyin, Ama üç kişi çıkar şunu söyler, 'bunu söyler cevabını alır. 

Soru : - Başkanlık seçiminden sonra ABD'nin tavrının değişece
ğini mi düşünüyorsunuz? 

Cevap : - «Biz kesin olarak onu bilemeyiz tabi. Amerikan Kongre
sinin kendisine mahsus usulleri var. 'Bu 'kongrenin usullerini bilene, ben 
rastlayamadım bizde. Nasıl oluyor bu işler. Mes~la derler ki temsilciler 
meclisinde alınan o karar tasarısı, 9 kişiyle ıalınmış. İçerde dokuz kişi var
ken sürüvermişler. Onların kendi sistemleri bizimkinden çok farklı. Onu 
da iyi bilmek gerekir. «anma günü» diye çıktı, hatırlarsanız. böyle bin
lerce anma günü çıkarırlarmış. Bunu da bekliyorlarmış. Seçim zamanı 
bunun biraz da fırsatıdır tahmin ederim. Her ine ise biz kendi işimize ba
karız. cevabını da veririz.» 
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TELEVİZYONDA İCRAATIN İÇİNDEN ADLI PROGRAMDA 

YAPILAN KONUŞMA 

27 Eylül 1984 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Başbakan Turgut Özal, 
9 aylık icraatı içinde 4 ayrı dış ülkeye resmi ziyarette bulundu. Bu resmi 
seyahatlerin ilgi çekici bir ortak noktası vardı: O da, ziyaret edilen ülke
lerin dördünün de islam ülkesi olmasıydı. Özal'ın resmi ziyarette bulun
duğu ülkeler sırasıyla: İran, Pakistan, Libya ve Irak'tır. Bu Eylül ayı baş
larında ise, Başbakan Özal, İsviçre ve Almanya'yı özel olarak ziyaret et
miştir. Fakat, bu her iki özel ziyaret de siyasi ve özellikle iktisadi konu
ların görüşüldüğü önemli, ağırlıklı dış temaslara dönüşmüştür. Başba
kan Özal, bu dış seyahatlerinde gidiş - dönüş olarak yaklaşık 30.000 ki
lometre yol almıştır. Niçin? Amaç nedir? Bu dış seyahatlerin gerekçesin
de yeni bir yasa ya da bir yasa değişikliği mi vardır? Gerekçeyi ve gerçeği 
izliyoruz ... Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, Yeni bir «İcraatın 
İçinden» progr~mı ile evlerimize, kahvelerinize, lokallerinize misafir ol
maktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin sevgilerimle, saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Biliyorsunuz, hükümet olarak öncelikli hedefimiz enflasyonun belini 
kırmaktır. Yani, hayat pahalılığı artış hızını önce yavaşfatmak, sonra nor
male doğm çekmektir. Ortadirek diye tanımladığımız çiftçi, memur, işçi, 
küçük esnaftan oluşan ve toplumumuzun belkemiğini teşkil eden sizleri 
makul bir zaman içinde, pahalılığın yıpratmasından korumaktır. Çeşitli 
kanun, kararname ve tebliğlerle ... Sıkı para politikası mı izliyoruz? Amaç 
aynıdır. Bankalara yatırılan tasarruflara yüksek faiz verilmesini mi sağ
lıyoruz? Amaç aynıdır. Memlekete her türlü malın girmesini serbest mi 
bırakıyoruz? Amaç aynıdır. Amaç, milletin paradan kaçmasını önleyerek, 
parasını tasarrufa dönüştürmesini teşvik ederek, sanayici, tüccar ve es
nafımızı bir rekabet ortamına iterek, hayat pahalılığını frenlemektir. Alı
nan ve alınacak diğer tedbirler ile hayat pahalılığını yavaş yavaş normale 
doğru getirmektir. 1984'e gerçekte, % 62'lik bir hayat pahalılığı artış hı
zıyla girilmiştir. Bugün, bu oran aşağıya doğru çekilmiştir. Ama, elbet
te ki, bu oranla yetinemeyiz. Hayat pahalılığını önlemek için aldığımız 
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önlemleri uygulamaya cesaretle, kararlılıkla ve tutarlıbkla devam edece
ğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelede bugüne kadar yaptıklarımız, bili
niz ki, ilk adımlardır. Bugüne kadar yaptıklarımız, yangının üstüne su 
s:ı.kmak, köpük sıkmaktır. Yangın, yani enflasyon, yani hayat pahalılığı 
artış hızı kontrol altındadır. Bunu böylece bilesiniz. Ama sadece bu mu? 
Ekonomimiz Türk ekonomisi pek çok alanda patlama yapmaktadır. Ve 
güçlenen, sağlığına kavuşan ekonomimizin bize verdiği bir nimet daha 
vardır. O da, Türkiye'mizin layık olduğu uluslararası ekonomik itibar 
patlamasıdır. Bu son 8 ayda, bakıyorum da, 6 yabancı ülkeye gitmiştim. 
Bunlardan dördü resmi ziyaretlerdi. İkisi ise özel ziyaretlerdi. Bir anlam
da bu özel ziyaretler de, resmi ziyar-etlere dönüştü. Bunu sağlayan, elbet
te ki, sadece benim mütevazi şahsiyetim değil, Türkiye'miz~n bütün dün
yada artan ağırlığı, itibarıdır. Ülkemizin her yönde ve her alanda yükse
len saygınlığıdır . ~için çıktıır ben bu seyahatlere? Amaç neydi? Beklen
tiler ne? Anlatayım ... Aslını ararsanız, 1980'de ekonomimizin en karanlık 
dönemlerinde, demir çarık, demir asa ülke ülke dolaşmıştım. Olmayan 
dövizlerimizi olur kılmak, zedelenmiş kredi itibarımızı yeniden rayına 
oturtmak ve uygulayacağımız ekonomi politikalarının doğruluğunu kar
şımızdakilere anlatmaktı amacım. İşin dibinde, esas amaç, memleket eko
nomisine ve o 'karanlık günleri hatırlayan herkese, yokluklardan, paha
lılıktan, karaborsadan bunalmış sizlere bir nebze nefes aldırmaktı. Son 
seyahatlerim ise mahiyet itibariyle çok farklıdır. Ekonomisi hızla gelişen, 
güçlü dünyanın takdirini toplamış, her yönde itibafryüks.ek bir Türki
ye'nin Başbakanı olarak yurtdışına çıktım. Başbakan olarak yaptığım 
seyahatlerin çoğunluğunda bir özellik daha vardır. Bu seyahatlere, bizim
le birlikte, sayısı bazen 400'ü aşan işadamı, sanayi ve ticaret dünyamız
dan heyetler katılmıştır. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Enflasyonla mücadele genelde iki koldan yürütülmelidir. Birincisi, · 
hiçbir zaman işin kolayına kaçmamak, gereğinden fazla para basmamak, 
parayı bir zaptı rapt altına almaktır. Eğer işin kolayına kaçar, bol bol para 
basar, 'herkese şirin görünmek isterseniz enflasyon denen canavarı gör
meyi göze alır. O zaman işte, «kaşıkla verip kepçeyle geri almak» dediği
miz durum ortaya çıkar. Biz asla bunu yapmayacağız. Asla işin kolayına 
kaçmayacağız. Banknot Matbaasını, Hükümetin rahatlığı, milletin rahat
sızlığı uğruna asla gereksiz yere çalıştırmayacağız. Bunu, huzurunuzda 
açıkça beyan ediyorum. Şimdi... Enflasyonla müdacelenin ikinci yolu ise, 
üretimi arttırmaktır. Memleketimizin enflasyon kadar önemli bir diğer 
sorunu var : İşsizlik. Şu anda, kahvelerde beni izleyen, dinleyen işsiz va
tandaşlarım ... Yurtdışı seyahatlerim sizler içindir. Doğu' da, Güneydoğu' da 
beni izleyen iş bekleyen yurttaşlarım .... Yurtdışı seyahatlerim sizler için· 
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<lir. Bastığı yeri titreten, 50 milyonluk nüfusumuzun her ergin yurttaşına 
bir iş sahası açarak, her ferdin yapıcı, yaratıcı, işbitirici kabiliyetlerinden 
yararlanarak, Türkiye'mizin geleceğini sağlama başlamak içindir. İşte 
yurtdışı seyahatlerim bir yönden Türkiye'nin dış itibarını artırmak, Tür
kiyenin doğru tanıtımı için bir adım ise ... Bir diğer adım, hem memleket
te üretimi arttırmak, hem de yeni iş sahaları açmaktır. Diyeceksiniz ki, 
bu iş, dış seyahatlerde nasıl oluyor? İşin çivisi işte bu noktadadır. İşin 
çivisi, Türkiye'ye artan miktarlarda dış sermaye ve kredi çekmeyi başar
maktır. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Şimdi ben size, açık - seçik bir Türkiye gerçeğini, Türk ekonomisi 
gerçeğini dile getireyim. Her memleket gibi, bizim de dövize, yani clış pa
raya ihtiyacımız vardır. Döviz, eve giren maaş gibidir. Olmazsa geçim ol
maz. Türkiye'nin sağlıklı dış para kaynakları öncelikle ihracat gelirleri
mizdir. Sonra, hepsinden Allah razı olsun, yurtdışında çalışan işçilerimi
zin gönderdiği dövizlerdir. Üçüncü sağlıklı kaynak ise, dış sermayedir. 
Dördüncü ve beşinci dış para kaynaklarımız, her ülke gibi, dış krediler 
ve devletten devlete yapılan özel anlaşmalardır. Değerli vatandaşlarım, 
Türkiye'miz bugün dış kredi itibarı olarak son derece yüksek bir düzey
dedir. Bir zamanlar, borç almak için çaldığımız kapılar, şimdi borç ver
mek için bizim kapımızı çalıyor. Ankara, siyasi ve ticari heyetlerin hergün 
gelip gittiği' bir, merkez haline gelmiştir. Dürtün borç arayan Türkiye' si, 
bugün bazı dost ülkelere 700 milyon dolar borç verecek aşamaya gelmiş
tir. İhracatımız ilk kez olarak 7 milyar dolar'ı aşacaktır. Biz 6,8 milyar 
dolar'ı hedef almıştık. Hedef aşılmıştır. Ve aziz vatandaşlarım en mem
nuniyet verici husus da ihracatımız bünyesindeki değişikliktir. Bakınız, 
1979 yılında Türkiye'nin 2,2 Milyar dolarlık ihracatında sanayi ürünleri 
ancak % 30 civarında idi. % 60' dan fazla tarım ürünleri idi. Bugün, 7 -7 ,5 
milyar dolar'a gelmekte olan ihracatımızda, elimizdeki rakamlara göre, 
sanayi ürünleri % 75'e yükselmiştir. Yani 4 senede çok yüksek bir nok
taya gelmiştir. Dünyada böyle bir gelişme hemen hemen görülmemiştir. 
Bunun manası, Türkiye'nin 4 sene içinde sanayileşmiş ülkeler arasına gir
diğini göstermektedir. Dahası aziz vatandaşlarım şu anda döviz rezerv
lerimiz 2 milyar 200 milyon dolar civarındadır. Bu yıl bu döviz rezervine 
sahip olurken, ödediğimiz dış borçlar 3 milyar dolar civarındadır. 1985'de 
ödememiz gereken dış borç toplamı ise 3 - 3 ,5 milyar dolar civarında ola
caktır. Dünyanın, bu borcun ödeneceğinden hiçbir şüphesi yoktur. Si
zin de hiçbir şüpheniz olmasın. Bakınız size bir hatıramı nakledeyim. Son 
Almanya seyahatinde Alman Sanayici ve iş adamları ile Bonn'da bir top
lantı yaptık. Bu toplantı sırasında büyük bir salondaydık ve bu salona 
girer girmez hatta daha doğrusu oturur oturmaz salonu tanıdım. Acaba 
ben daha evvel bu salonda bulunmuştum intibağı geldi, düşündüm tam 
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4 sene evvel aynı salonda bulunmuştum. O gün yaptığımız toplantı ile 
bu sefer yaptığımız toplantı arasında büyük fark vardır. 4 sene evvel ay
nı salonda Türkiye'nin Almanya'ya ve diğer ülkelere, tüccarlarına ödeme
diği borçlan, ödeyemediği borçlarını anlatmaya gitmiş, yani bu borçların 
nasıl erteleneceğini anlatmaya bitmiştik. O gün fevkalade sıkıntılı bir du
rumdaydık, garantisiz ticari borçlar denilen bu borçları işte size şu ka
dar şekilde şöyle ödeyeceğiz diye onlara uzun uzun anlattık. Çoğu inan
madılar. 4 sene sonra o salonda bu sefer borç meselesi için değil, Türki
ye' de Alman Sanayici ve işadamlarının Türk işadamları ile nasıl işbirliği 
yapar. Türkiye' de nasıl yatırım yaparlar, bu konuları müzakere etmek 
üzere gittik. Ve kendilerine dedimki, 4 sene evvel bu salonda idim 4 sene 
evvel 2 milyar doları geçen bir borcu, ödeyemediğimiz bir borcu size nasıl 
ödeyeceğimizi anlatıyordum ve bana inanmadınız. Ama bugün Türkiye 
bu borçlarını ödemiş diğer borçlarını da ödemekte olan önemli bir ülke
dir. Buna hepiniz şahit oldunuz. Bu önemli bir hadiseydi, zannediyorum 
Ülkemizin itibarını artıran önemli bir hadiseyi orada Alman işadamları
nın huzurunda ifade etmemiz mümkün olmuştur. Şu gerçeği bir kere çla
ha tekrarlayabilirim. Ekonomimiz geriye değil, ileriye gidiyor. Zaman 
aleyhimize değil, lehimize çalışıyor. Dış kredi, dış itibar diyorum. Elbette 
bunlardan yararlanacağız. Ama borç yiyen kesesinden yer. Bu gerçeği de 
unutmayalım. İşte bu nedenledir ki, biz kendimize yeni kaynak yaratmak, 
yeni iş sahaları açacak bir yeni anahtar bulmak zorundayız. Bu anahtar, 
dış sermayedir. Değerli vatandaşlarım. Türkiye'ye yabancı sermayenin 
gelmesini teşvik için kanunlar çıkarılmıştır. Ama dış sermaye, gerek ka
nun kapsamından, gerek önüne dikilen bürokratik mevzuattan ürkmüş
tür, yeterince gelmemiştir. Düşünün ki, son 30 yılda Türkiye'ye giren dış 
sermaye 1 milyar dolar'dan azdır. Buna karşılık, sadece 1984 Nisan - Hazi
ran ayları arasında müsaade edilen dış sermaye miktarı 365 milyon do
lardır. Varın, kıyaslayın. Hadisat niye böyle gelişmiş? Onu anlamaya ça~ 
lışalım. 29 Aralık 1983 tarihinde çıkardığımız bir kararname ile Türk Pa
rası Koruma mevzuatı ile ilgili Kambiyo Mevzuatı 2000 sayfadan şurda 
gördüğünüz gibi,. 15 sayfaya indirdik. Gene aynı tarihli bir tebliğ ile dış 
se:onaye konusunda şu husus vazedilmiştir : Türkiye dışında yerleşik ki
şil~rin Türkiye' de yatının yapmaları, ortaklığa katılmaları; şube açmala
rı., hisse almaları, büro, temsilcilik, acenta kurmaları, işin gerektirdiği 
sermayeyi dövi'l olarak Türkiye'ye getirmek kaydıyla serbesttir. Tek ko
şul vardır : . Yabancı Sermaye Başkanlığından gerekli izni almak. Yani, 
sonuç olarak, dış sermayenin Türkiye'ye gelme mevzuatı tek bir merciye 
bağlanmış ve bu merciye kanun hükmü ile gerekli yetki ve· sorumluluk 
verilmiştir. Niçin bu yola gittik? Dış sermaye gireceği ülkede sosyal ba
rış, yasakçılıktan uzak bir ekonomi anlayışı ve· kapsamlı bir istikrar arar~ 
Bugün Türkiye'miz ~ış . sermaye akımına uğramaya aday bir ülkedir. 
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Çünkü her üç unsur da, yani, iç barış hürriyetçi bir ekonomi anlayışı ve 
nihayet muazzam bir lireti mpotansiyeli Türkiye'de mevcuttur. Bürok
rasi ise asgariye indirilmektedir. Eğer Cumhuriyet tarihimizde Türkiye
mize giren dış sermayenin tamamının üçte biri, bu kadar kısa bir za
manda çekilebilmişse, nedeni bu önlemlerdir. Devlet olarak, bütçe ola
rak imkanlarımız kısıtlıdır. Her yana, her yöne yatırım yapamayız. Ama 
artan dış itibarımızla kredi alacağız. Ve bu kredileri Türkiye'nin önemli 
projelerine yatıracağız. Bir misal vermem icap ederse son seyahatlerim
de İsviçre'den ve F. Almanya'dan bizim çok önemli bir projemiz. Güney 
Anadolu G.A.P. Projesi Ataürk Barajı için 1 Milyar Franktan daha fazla 
bir kredi temin ettik. Yakında bu barajla ilgili 200 milyon dolarlık bir 
kredi de son safhaya girmek üzeredir. Bütün bunların sonucunda aziz 
vatandaşlarıma, özellikle Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadoludaki va
tandaşlarımıza bir önemli müjdeyi vermek isterim. Bu barajın artık bir 
finansman sorunu kalmamıştır. İnşallah Güneydoğu Anadolu projesi 
G.A.P. Projesi kısa zamanda realize edilecek ve yüzbinlerce, milyonlarca 
Güneydoğulu ve doğulu vatandaşımıza iş sahası açılacaktır. Değerli va
tandaşlarım, yatırımları daha da hızlandırmak için, akılcı, ticari teklif
lerimizle dış sermayeyi ve dış krediyi Türkiye'ye çekmek için çalışıyo
ruz ve çekiyoruz da. Tarım ülkesi Türkiye'nin kalkınmada temel silah
larından biri tarıma dayalı sanayidir. Bu alanda hangi ülke uzman ise 
yatırım yapmaya çağırıyoruz, ve çağırmaya devam edeceğiz. Bütün bu 
gayretlerimizin hedefi tektir. İşsizliği azaltmak ve yarının müreffeh Tür
kiyesi'nin temellerini atmak. 

Değerli vatandaşlarım, Dünya politika sahnesi, ülkelerin ekonomik 
güçleriyle orantılı olarak rol oynadıkları bir sahnedir. 

Ve Türkiyemiz ·sahnede istenileni vermek değil, çalışkanlığı, gücü 
ve kabiliyeti ile istediğini almak müzakeresini yapabilecek düzeye eriş
miştir. Bu gün Orta Doğu'nun en güçlü ülkesiyiz. Gelecek 10 yılda dün
yanın sayılı ülkelerinden birisi olacağız. Elbette ki bundan tedirgin olan
lar çıkacaktır. Dünya siyasi ve iktisadi platformunda sesimiz dik çıkı
yor. Elbette gocunan bulunacaktır. Hatta bizi baltalamak isteyenler çı
kacaktır. Bunun örneklerini son günlerde görüyoruz. Ama sevgili vatan
daşlarım, ekonomik güçlendikçe Türkiyemiz sahip olduğu maddi ve ma
nevi değerlerle dünyada layık olduğu yeri alacaktır. Yeterki milli bir
lik ve bera:berlikten ayrılmayalım. Yeter ki layık olduğumuz iyimserliği 
her zaman muhafaza edelim. Bu akşam sözlerimi mutlulukla ve gururla 
Ulu Önder Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. «Ne Mutlu Tür
küm Diyene» Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum, aziz ve 
muhterem vatandaşlarım. 
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TBMM KULİSİNDE BASIN MENSUPLARININ ÇEŞİTLİ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

27 Eylül 1984 

Soru : Siz, «İç ve dış konulardaki olaylan büyütmeyelim» dedikçe 
basında eleştiriler daha da çoğalıyor. Buna nasıl değerlendiriyorsunuz. 

Cevap: Biz, , soğuk kanlı hareket ediyoruz. Çünkü iktidar olmanın 
belli sorumlulukları vardır. Siz yazarsınız heyecanlandırırsınız. Sonra 
da iş kötüye gitti mi, «sorumlu sizsiniz» dersiniz. Sorumlu biziz. Biz he
saplı kitaplı gitmek mecburiyetindeyiz. Yani her şeyi hesap etmemiz la
zım. Adımımızı atarken dikkatli olmamız lazım. Ben de heyecanlandım, 
hadiselerin ilk çıktığı zaman, ilk beyanatım oldukça serttir. Ama mesele
lerin ölçüsünü belli seviyede tutmak lazım. 

Dış siyasette fazla bağırmakla bir neticeye gidilmez. Şunu unutma
yın ki, bazı hadiseleri çok fazla heyecanlandırırsak, yanlış neticelere gi
deriz. Geçmişte bu şekilde hatalar yapıldığını biz gördük. Bunlardan 
ders almak lazım. Biz memleketin nabzını da biliyoruz. Milletimiz de 
meseleleri o kadar fazla heyecanla götürme taraflısı . değil. 

Soru : Genel görüşme açılmasına ilişkin önergeye neden karşı çıkı
lıyor? 

Cevap: Bizim kanaatimiz hadisenin bugünkü boyutları itibarıyla, 
Meclisteki öngörüşmenin yeterli olduğudur. 

Soru: Meclis devre dışı mı bırakılıyor? 

Cevap: Meclis devre dışı bırakılmamıştır. Bu bir karar tasarısı de
ğilki, Meclis devre dışı bırakılsın. Karar meselesi gündeme gelse zaten 
görüşürüz. 
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İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI BEDRETIİN DALAN'I 
ZİYARET SIRASINDA, İSTANBUL BELEDİYE ŞEREF 

DEFTERİNE YAZILAN YAZI 

28 Ekim 1984 

Dünyanın en güzel şehri İstanbul'un Belediye Başkanı olmak bu 
belediye'ye bakmak, bunu güzelleştirmek, insanların sebep olduğu çir
kinlikleri kaldırmak, bütün bunları yaparken de bu şehrin insanlarının 
desteğinden nahrum olmamak, çok zor işlerden biridir. 

Anavatan iktidarı olarak biz, memleketimizde ilerideki nesillerin 
şükranla yadedeceği eserler bırakmak, memleketi ileriye götürmek için 
geldik. 

· İstanbul Türkiye'iıin incisidir. En kıymetli mücevheridir. O'na hep 
beraber sahip olalım ve en iyi şekilde damgamızı vuralım. çalışanların, 
gayret edenlerin Allah yardımcısı olsun, 
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İSTANBUL'DAN ANKARA'YA DÖNÜŞTE ESENBOGA 

HAVAALANINDA BASIN MENSUPLARININ ÇEŞİTLİ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

30 Eylül 1984 

Soru : Vergi iadesi oranlarını artırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap: Ancak limitlerin . değiştirilmesini düşünebiliriz. Yani yüzde 
10 oranı değişmez de limitler artırılabilir. Ama bu bir kanun konusudur. 

Soru: Bu bir müjde midir? 

Cevap: Biz her zaman müjde veriyoruz. Aslında ücretleri direkt 
olarak artırmak yerine, vatandaşın eline geçen net gelirin artırılmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu, önümüzdeki yıl düşünülebilir. · 

Soru : Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar ekonomimize 
alternatif getirdi, bu konuda ne dersiniz? 

Cevap: Bu konuda hiç bir şey söylemeyeceğim. 

Soru: Enflasyonla mücadele talebi kısmak yerine artık üretim ar
tışı sağlansın demiştiniz, Bu konuda bir sözümüz olacak mı? 

Cevap: Bu yen bir görüş değil, eskiden beri söyleniyor. Aynca, üre
timde de artış vardır. Sanayi istihsalinde yüzde 9.5 artış olmuştur. Ge
çen sene bu yüzde 3 idi. Elektrik istihsali en iyi örnektir. Geçen yı.l yüzde 
4.8 iken bu yıl yüzde 10.5 oranında artmıştır. Bunların hepsi -üretimde
ki artışı gösterir. 

: Ağustos ayı itibariyle ihracat 580 Milyon Dolara ulaşmıştır. Geçen 
yılın aynı ayına göre 160 Milyon Dolarlık bir artış olmuştur. ithalat ise, 
807 Milyon Dolardır. İthalat geçen yıla göre 60 Milyon Dolar artmıştır. 

Soru: DİE 1984 için enflasyonu yüzde 40 olarak tahmin ediyor Bu, 
diğer endekslere uymuyor. Farklılığı nasıl izah edersiniz? 

Cevap: Olabilir, Devlet İstatistik öyle der, öbürü de böyle der. Bu 
bir yılın tesbitine, alınan malann cinsine ve · ağırlığına göre değişir. 

860 



ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN 1984-1985 EGİTİM VE öGRETİM 
DERS YILINA BAŞLAMASI DOLAYISIYLA .DÜZENLENEN 

TÖRENDE YAPILAN KONUŞMA 

1Ekim1984 

Değerli Üniversite mensupları, sevgili öğrenciler; 

Devletimizi yıkmak, Vatanımızı parçalamak isteyenler, kendile
rine ilk hedef olarak üniversitelerimizi seçmişlerdir. Yakın geçmişimiz
de yaşadığımız olaylan unutmamalıyız. 

Yüksek Öğretim kurumlarının yeni bir ders yılına huzur ve güven 
ortamı içinde başlamasından memnuniyet duyuyoruz. · · 

Üniversitelerin Türk milletinin arzuladığı yönde bir eğitim seviye
sine kavuşması herkesi sevindirecektir. Önümüzdeki dönem kavga döne
mi değil, birlik ve beraberlik içinde çalışma dönemidir. 

Fertlerin ve milletlerin, sosyal ve iktis'ldi seviyeleri eğitim ve öğ
retim ile yakından ilgilidir. İnsan yetiştirilmesi amacıyla yapı~an har
camalara, Hü'kümet olarak büyük önem veriyoruz. 

Gençlerimizin: milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş,. Atatürk 
ilke ve : inkilaplarına bağlı, bilgili, Türkiye'mizin meselelerinin ancak 
milli birlik ve dayanışma ile, ilmi ve akılcı yaklaş1mlarla, gayret ve fe
dakarlıklarla çözülebileceğine inanan, herkese karşı sevgi, saygı ve mü
samaha besleyen, medeni birer insan olarak yetişmesi, ana hedefimizdir. 
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız. 

Kalkınmayı, ilerlemeyi rndece maddi ve teknik açıdan görmüyoruz. 
Milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, yarının daha bü
yük, daha kudretli Türkiye'sini teslim edeceğimiz nesilleri iyi yetiştir
mek, en önemli meselemizdir. 

Yüksek öğretim kurumlarında müsbet ilimlerin, sosyal ve manevi 
ilimler ile birlikte ele alınmasını, teorik ve uygulamalı araştırma ve ge
liştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini istiyorum. 

Yabancı dil konusuna ağırlık verilmesi, orta yüksek öğretim ya
pan gençlerin bir yabancı dili iyi derecede öğrenmeleri için gerekli bütün 
tedbirlerin alınması gerekir. 
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Geçirdiğimiz acı tecrübelerle, her türlü anayasal hak ve hürriyetle
rin, bütün gerçek demokrasi ile idare edilen ülkelerde olduğu gibi, an
cak müşterek bir sorumluluk şuuru ile yaşatılabileceğini milletçe öğren
miş bulunuyoruz. Demokrasi görüntüsü içersinde hürriyeti yok etme, 
hürriyetçi demokrasiyi ve milli eğemenliği tahrip hürriyetine, Türkiye sı
nırlan içinde artık yer olmadığını, bundan sonra dost ve düşman herke
sin bilmesi gerekir. 

Türk gençliğini üınidlerimize layık olarak yetiştirme yolunda, üni
versitelenmizin bu kutsal sorumluluklarına sahip çıkacaklarından şüphe 
etmiyorum. 

Atatürk ilkelerinden ayrılmadan, hizmet heyecanı ile dolu olarak 
çalışınız. Milletimizi, vatanımızı ve birbirinizi seviniz. Geleceğin güzel 
günleri, mutlu ve müreffeh Türkiyesi, ancak sizlerle mümkün olacaktır. 

Sizler, büyük milletimizin en değerli varlıkları, geleceğinin temina
tısınız . 

Siz, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, bilimsel ve hür 
düşünceye sahip birer fert olarak yetiştiğiniz ölçüde, milletimizin istik
bali de o derece parlak olacaktır. 

Milletin _kendine has karakterini, tarihini, kutsal değerlerini ve men
faatlerini tahribe yönelik ideolojik faaliyetlere karşı son derece dikkatli 
olmaları gerekir. 

Hazır reçetelerle, basmakalıp doktrinlerle, sihirli · formüllerle bir ye
re ulaşmak mümkün olamaz. Ancak çalışar~k ve fedakarlık göstererek 
ilerlene bilinir. 

Ülkemiz, insanlarımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti tabi kaynakları ve 
stratejik imkanları ile gelişmişliğin zir\.·esinde yer almaya layıktır. Bu 
cennet vatan, tarih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerin_i bağrından 
çıkarmanın haklı gururuna sahiptir. 
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TBMM ANAP GRUP TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

2 Ekim 1984 

Türkiye iyi yoldadır. Ülkemizin Dünyadaki itibarı fevkalade artmış
tır. Gerek ekonomik alanda, gerekse iç politikada yeni bir model ortaya 
koyduk ve bunu da başarıyla uyguluyoruz. 

Uyguladığımız programı başarıyla tatbik edersek, Türkiye bir daha 
enerji sıkıntısına girmez. İktidara geldiğimizden bugüne kadar, Türkiye'
nin hiçbir yerinde programlı elektrik kısıntısı olmamıştır. Bu önemli bir 
gelişmedir. Biz Türkiye'yi bir daha enerji sıkıntısına düşürmeyiz. 

Bu dönemi kavgasız, gürültüsüz geçirmek zorundayız. Tahrik dahi 
edilsek mecliste kavgaya sebep olmamalıyız. Parlamentonun itibarını ko
rumak bizjm baş görevimiz o~malıdır. 
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TB~ ANAP GRUP TOPLANTISINDAN ÇIKIŞTA, BASIN 
MENSUPLARININ ÇEŞİTLİ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

2 Ekim 1984 

Soru : - Akaryakıt Fiyatları ile ilgili yeni bir ayarlama söz konusu
mu? 

Cevap: - Akaryakıttan yüzde 6 oranında tüketim vergisi alınacak
tır. Verginin yüzde 6 sı belediyelere, yüzde 6 sı Karayollarına, .yüzde 4 de 
bütçe'ye aktarılacaktır. Bu vergi akaryakıtta fiyat artışına yol açmaya
caktır. 

Soru ·: - Şekere Zam yapılacak mı? 

Cevap::--- Şu anda yok öyle birşey. Şekeri bol bol piyasaya süreriz. 
Stok yapanlardan da güzel para alırız. 
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AFYON'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

5 Ekim 1984 

Sevgili Afyonlular; 

Anavatan Partisi iktidarının birinci yılını doldurunca televizyona 
çıkıp -yapılan icraatın hesabını vereceğim. 

Ancak şimdilik şunları söyleyebilirım. Çiftçimizin mahsulü bu sene 
değer kazanmıştır. Ülkemiz, ihracatı en hızlı artan ülkeler arasına girmiş-
tir. Kredi ' ilıtiyacımız yükselmiş buna karşılık itibarımız ve bize kredi 
verm~k isteyenlerin sayısı da artmıştır. 

Bir büyük milletimizin emrindeyiz. Her türlü problemine cesaretle 
el atıp çözmek yolundayız. Mesela bazılarının söylediğinin hilafına, imar 
affı ka).lunu b_aşarılı olmuştur. 1,5 milyon civarında inşaat tapu almak, 
ruhsat ahn.ak gibi imkanlara kavuşmuştur. Bu meselede çözüm yoluna 
girmiştir. Vatandaşın bütün meseleleri öncelik sırasına göre hesabı kitabı 
yapılarak çözülecektir. 

Türkiye inşa halindedir. Güçlüyüz ve daha da kuvvetleniyoruz. Güç
lendiğimiz için bizi çekemeyenler olacaktır. Ama biz işlerin sahibiyiz, bu 
memleketin bütün meselelerini biliyoruz ve an gibi çalışıyoruz. İktidara 
geldiğimizden bu yana Türkıye'nin dokunulmamış birçok meselesine el 
attık. Konut meslesi bunlardan biridir. Yabancı sigara ithal ettik, kara
borsacıya para kaptırmadık, sağlanan kazancı konut f~muna yatırdık. 

Konut sorununa ciddiyetle el attık gelen iki ay içinde konut yapımı 
için kooperatiflere 25 milyar lirada fazla kredi verilmiştir. Yıl sonuna 
kadar 100 binden fazla konut devreye girecek. Konut yapımı geniş bir 
konudur. Konut inşaatlarının artması ile birlikte birçok iş sahası açıla
caktır. Kumu var, çakılı var, çimentosu var, işçiliği var. Bütün bunlar 
birçok iş kapısının açılması demektir. 

İşsizlik sorununa çözüm bulma'k için yatırımların arttırılması gere
kir. Bu konuya önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda çalışma tempomu
zu daha da artırarak, yeni iş sahaları açacağız. Yetişen nesillere ileride 
daha geniş imkanlar yaratacağız. 

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden biri 
haline gelecektir. Yeter ki birbirimizi severek, elele çalışalım. 
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Her şey Ankara'dan yönetilemiyor. Bu nedenle mahalli idarelere 
büyük önem veriyoruz. Getirdiğimiz yasal düzenlemelerle hizmetlerin bii
yük kısmının yerel yönetimlerce yapılmasını sağladık. Merkezi idarede 
bunlara yardımcı olacaktır. 

Kim ne derse desin, Türkiye'yi aldığımız noktadan ileriye götürdük. 
Daha da ileriye götüreceğiz. İşte size bir örnek; İktidara geldiğimizden 
bu yana Türkiye'de elektrik sıkıntısı kalmamıştır. Bundan sonra da ol
mayacaktır. Geçmişde yapılan kısıntıları hatırlarsınız, bu arada saatlerde 
geri alınırdı. Biz saatleri geri almayacağız, çocuklarımızı karanlıkta oku
la göndermeyeceğiz. 

Türkiye'de 0-14 yaş arasındaki nüfus 23 milyondur. Bu rakam ner
deyse yüzde 45 -46 demektir. Bu nüfus ileride yeni iş sahalarının açılma
sını bekliyor. Bunun için hepimizin çok çalışmalı ve çocuklarımıza bu
günden daha gelişmiş bir Tür kiye devretmeliyiz. Bu amaçla, Devlet ve 
özel teşebbüs tarafından yapılan yatırımlan artırmaktayız. Bu arada dış 
sermaye de devreye girecektir. Türkiye kredi itiba·rı bakımından 3-4 yıl 
önce iflas etmiş bir tüccara benziyordu. Şimdi kredi için ayağımıza ge
liyorlar. Bütün bunlar ekonomimiz açısından iyi işaretlerdir. Ama her 
zaman söyl~iğim gibi, sabırlı olmak, soğukkanlı olmak lazımdır 
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BONN'DA BİR ALMAN TELEVİZYON KURULUŞUNUN 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

5 Ekim 1984 

Soru : - Türk işçilerinin geri gönderilmesi ve Türk İşçi çocukları
nın yaş sınırlandırılması konusunda ne söylemek istersiniz? 

Cevap: - Almanya' da politikacılar arasında devam eden tartışma
lara kapılmak istemiyorum. 

Türk işçileri Almanya'ya kırmızı mektup ile davet edilmişlerdir. 
Türk işçileri Alman ekonomisine büyük katkıda bulunmuşlardır. Şimdi, 
onların zorla geri gönderilmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu
nu insani olarak da kabul edemeyiz. Biz biliyoruz ki, işçilerimizin bü
yü~ bir kısmı geri dönecek, bir kısmı Almanya'da kalmaya devam ede
cektir. Biz Almanya'da kalmaya devam edecek olan işçilerimizin, burad8 
insan gibi muamele gürmelerini istiyoruz. 

Soru:~ Türkiye'ye dönecek işçilerin TÜrkiye'de herhangi bir prob
lem ile karşılaşacaklarını sanıyor musunuz? 

Cevap: - Sanmıyorum, zira Türkiye'nin, dönüş yapacak işçilerin 
bilgisi~e ihtiyacı vardır. Türk işçi çocuklarının Türkçe öğrenmeleri ve 
uyum kurabilmeleri için Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı taar
fından her türlü tedbir alınmıştır, alınmaya devam edilecektir. 

Soru : - Serbest dolaşım konusuyla ilgili olarak ne düşünüyorsu-
nuz? 

Cevap: Anlaşmaların pratik ve uygulanabilir nitelikte olması gere
kir. Aksi takdirde kağıt üzerinde kalacaklardır. Serbest dolaşım konu
sunda alman yetkilileri tarafından Almanya'nın içinde bulunduğu bazı 
zorluklar bana intikal ettirildi. Ancak Türkiye'nin haklarından feragat 
etmek niyetinde değiliz. Buna rağmen gerekli anlayış gösterilecektir. Bu 
tür sıkıntılar geçicidir. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Diyebilirim 
ki, biz bir süre sonra Türkiye olarak yurt dışına işçi gönderecek adam 
bulamayacağız. Bütün insanlarımız kendi ülkemizde çalışacaktır. Türki
ye bir boJluk ülkesidir. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İLE GÖRÜŞTÜKTEN 
SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA VE 

SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

6 Ekim 1984 

Cumhurbaşkanına, ABD'nin Türkiye'ye yapacağı yardım, Bakanlar 
Kurulunda görüşülen 1985 mali yılı bütçesi ve programı ile KİT'lerdeki 
yeni düzenlemeler ve hükümet çalışmaları hakkında bilgi sundum. 

Cumhurbaşkanı Evren'in, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerine 
yaptığı seyahat hakkında da izlenimlerini ve direktiflerini aldım. yarın 
Van' a gideceğim ve daha sonra Güney Doğu Anadolu incelemelerde bu
lunacağım. 

Soru : - Sayın Cumhurbaşkanının köylülerin silahlandırılması ile 
ilgili sözleri üzerinde daha geniş bilgi verebilir misiniz? 

Cevap : - Bu konu, daha evvel milli güvenlik kurulunda görüşüldü. 
Konu şudur: Mevcut bir kanun var. Bu kanuna göre ·koy muhtarı ve köy 
ihtiyar heyeti ile ilgili olarak köy koruyucularına, köyün korunmasıyla 
ilgili konularda -civarda eşkiya veya hadiseler görüldüğü zaman- zabıta 
yetkisi verilebiliyor. Cumhuriyet döneminde çıkmış bu kanuna dayana
rak bir inceleme yapılıyor. Çünkü şunu müşahade ettik. Bu civardaki 
köylerimizde, Cumhurbaşkanımızın son seyahatinde, bakanların seyaha
tinde görülen manzara şudur : Yöre halkı bu gibi konulard~, emniyet 
kuvvetlerinin yetişmesinden önce, kendisi de müdahale etmek istiyor. 
Bir kaç hadisede de av tüfekleriyle köye gelmek isteyen kimseleri defet
ti1derini de biliyoruz. 

Tabi bunun bir düzen dahilinde yapılmasında ben de fayda mütalaa 
ederim. Verilir, belli zamanlarda bunlar kontrol edilir. Hatta, köy koru
cularına ücret bile verilebilir. Kanaatim odur. 

Soru: - Yaz saati uygulaması niçin değiştirilecek? 

Cevap: - Bugünkü saat uygulamasıyla devam edilirse, çocuklar 
belli bir günden sonra sabahleyin karanlıkta okula gitmek zorunda ka
lacaklar. Saatleri bir saat geri alacağız. Uygulamaya Kasım ayı başında 
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Soru: - Yıl sonuna kadar ne kadar konut tamamlanacak? 

Cevap: - Kooperatiflerin 100 bine yakın konutları var. Bunların 
bir çoğu yanın kalmıştır. Bütün bunlara 25 milyar liraya yakın kredi 
verdik. Ümit ediyorum ki, yıl sonuna kadar büyük bir kısmı tamamlanır. 
Hadise odur. Yoksa yanın kalacak. 25 milyar sadece bu konutları yap
mak için değil. · 

Soru: - Yurtdışındaki müteahhitlerin sorunları üzerinde ne yapı
lıyor? 

Cevap: - Devlet Bakan~ İsmail Ozdağlar tarafından inceleniyor. 
Bu 'konuda bazı problemler var. İşçilerimizin de aynı şekilde bazı prob
lemleri var. Transferler ve ödemeler meseleleri var. Ama bir kısmı çözül
müştür. Bir kısmı abartıldığı kadar büyük değildir. 

Soru: - Vergi akaryakıta yansıyacak mı? 

Cevap: - A!rnryakıt bir fon bakiyesi bırakıyor. Akaryakıt istikrar 
fonu diye. Akaryakıt istikrar fonu bir zamanlar menfi veriyordu. Bugün 
ise· fon müsbet vermektedir. 

Soru: - Başbakan ile Bakanlar Kurulu üyeleri arasında ihtilaf bu
lunduğu yo!un~aki haberler var ne dersiniz?' 

Cevap : - O kadar çok yanlış yazılıyor ki tekzip etmeyi bile düşün
müyoruz. Haberler çok fazla dedikoduya döndü. Dedikodu daha fazla mı 
satıyor.? Bunlar yanlış oluyor. Hiç biri doğru değil. 
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ANKARA'DAN VAN'A GİDERKEN UÇAKTA BASIN 

MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA 

7 Ekim 1984 

Türkiye'ye yapılacak ABD yardımı Rum ve Ermeni lobilerinin or
tak çabasına rağmen sonuçlanmıştır. Bu lobilerin gayreti ilk defa boşa 
çıkmıştır. 

Bu boşa çıkmanın bir de Amerika' da bir seçim sırasında olması ayrı 
bir önem taşımaktadır. Bütün bunlar, dikkatli, dengeli, bir politika iz
lendiği zaman, fazla heyecana kapılmadan daha iyi netice anacağınm 
açık delilini vermektedir. 

ABD yardımı konusunda şu ana kadar heıihangi bir problem çık
madı. F. Almanya' dan da 130 milyon Marklık bir ilave yardım sağlandı. 
Yardım konusunda şikayet edilen bazı konular çok daha makul hale 
getirildi. Nitekim 700 milyon dolarlık askeri yardımın, 215 milyon dolan 
hibe, 485 milyon doları FMS kredisidir. Bunun yarısı düşük faizlidir. 
175 milyon dolarlık ekonomik yardımın da 90 milyon dolan hibe şeklin-
dedir. . 

Almanya'dan sağlanan yardımın ise tümü hibedir. Bu ileride eko
nomimize daha az yük getirmek için yaptığımız bir takım temasların ne
ticesidir. 
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I. ULUSLARARASI TÜRK HALI KONGRESİNLE 
GÖNDERİLEN MESAJ 

7 Ekim 1984 

I. Uluslararası Türk Halı Kongresi açılışına davetiniz için teşek

kür ederim. 

Milli tarihimizi nakışı içinde varlığını daima devam ettiren, geliş
tiren ve bundan sonra aynı değerini koruyacağına inandığım ata sanatı 
halıcılığımız, Türk Milli K.ültürünün Dünya medeniyetine bir armağa
nıdır. 

Halılarımız ve kilimlerimiz insanımızın düşüncesini, duygusunu, 
inançlarını, ideallerini ve hayat tarzını gösteren aynalardır. 

Devletçe Milli Kültür ve Sanat eseri olarak sahip çıktığımız halıc
lığımızın, bu kongreyle iç ve dış dünyamıza tanıtılması ve dış pazarlama 
ve ihracat imkanlarının geliştirilmesinin daha iyi sağlanacağına inanı
yorum. 

ülkemizde ilk defa böyle bir kongre düzenlenmiş olmasından duy
duğum' mutluluğu belirterek, kongreye başarılar diliyor, törene katılan 
sayın misafirlere saygılar sunuyorum. 
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ERUH'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

8 Ekim 1985 

Zannettiler ki, koskocaman Türk devletini bu basit gösterilerle 
yanlış yola sevkedebilecekler. Hiçbir zamal'.1 heyecana kapılmadık. 

Solcu ayrılıkçı gruplar Türk Devletinin karşısında ufacık bir· si
nek gibidir. Ve rahatça ezilebileceklerdir. 12 Eylül öncesi anarşiden ce· 
saret alarak devleti yıkacaklarını sandılar. 12 .Eylül'den sonra Türk Si
lahlı Kuvvetleri bunların hepsini yakalayıp, · cezalarını verdi. Hepsi çil 
yavrusu gibi dağıldılar. Kaçacak delik arıyödar. Bunlara sadece hain, 
gafil ve ahmak demeli. 

Solcu ayrılıkçı gruplara tezelden tesÜm' olmalarını tavsiye ederim 
ve Hükümetin Doğu ve Güney Doğu Anadölti bölgeleri için özel program 
uygulamaya başladık. 

Özel programların uygulanmasınd.aıi.· ende~ bulunmaya başladıkları 
için bundan. korkarak bu harekete giriŞmiş . olabÜirler Burada yaşayan 
ve çalışan insanlar, yurdun diğer bölgelerinden daha az vergi verecektir. 
Zaten bu az vergi verme Ağustos ayından -itibaren başladı. 

Önümüzdeki yıllarda bu indirimi daha. ela. artıracağız. Çünkü, bura
larda daha 'bilgi, daha becerikli, vatanaş.la daha iyi irtibat kuracak me
murlara, öğretmenlere, ebelere hastabakıcılara ihtiyacımız vardır. Onu;ı 

için onlara biraz daha fazla para vereceğiz. 

Birinci derecede kalkınmada öncelikli yöre dediğimiz 10 ilimiz var
d~r. Bu 10 vilayette ayrıca, yatırım konusunda özel bir program uygula
caktır. Yollar ve elektrifikasyon konusunda programlar yapıldı ve ina
nıyoruz ki, bu mıntıkada önümüzdeki 5 - 6 sene içersinde yolu, suyu, 
elektriği olmayan köy kalmayacaktır. 

Bundan 14 - 15 sene evvel bu gibi sözleri başbakanlar söyleyemez
di. Ama bugün rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü, Türkiye Cumhuriyet1, 
bu işi yapacak güce ermiştir. Bugün Orta Doğu'nun en güçlü devletiyi?:. 
Türkiye artık süratle kalkınan bir ülke· haline gelmiştir. Son iki-üç yıl 
içinde ... 

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içersinde, ABD' den sonra en güçlü 
Silahlı Kuvvetlerdir. Bunu da dünya biliyor. Bu devlet ordusunu bu ka-
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dar güçlü tutabiliyorsa, yurdun her tarafına yollar, elektrik santralleri 
yapabiliyorsa, köylerine yollar getirebiliyorsa ve fabrikalar tesis edebi
liyorsa, o devlet güçlü devlettir. Önümüzdeki 10 yıl içersinde de inşallah 
dünyanın sayılı devletleri arasına gireceğiz. 

Türkiye'nin gücü. iıasıi -_ artıyor? Bir memleketin zenginliği, gücü
nün artması, o memlekete · yabancı devlet adamlarının yaptıkları ziyaret
lerle de ölçülebilir. Eğer O" memlekete çok ziyaretçi gelmek istiyorsa, o 
memleketle herkes dost olmak istiyorsa, biliniz ki, o memleket güçlü bir 
memlekettir. 

İşte son 10 aya bakınız. Bizi vaktiyle ziyaret etmeyi dj.işünmeyen veya 
onlara gittiğimiz zaman kapılarını kolay kolay açmayanlar, batısından 
doğusundan, dünyanın her yanından memleketimize gelip bizleri ziyaret 
etmek, bizleri de davet et~ek istiyorlar. 

Bütün bunların .gösterdiği bir gerçek vardır : Türkiye Cumhuriyeti 
bugün güçlü bir devlettir. 

Şimdi, herkesin dostluğunu aradığı güçlü Türkiye Cumhuriyeti, şu
raya gelip de iki -üç -kurşup. sıkan beş -on tane baldırı çıplak karşısında 
mı kalamayacak? .. ~ Böyle ... bi~şey düşünülemez. Bütün bunların hepsini 
bizim önem vermeyeceğimiz, elimizin tersiyl~ kulaklarından tutup atabi
leceğimiz kişiler halinde düşünmez lazım... · 

Bu mesele üzerinde açıkça ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 
.güçlü bir devlettir. Her türlü tedbiri almıştır. Şimdi bunlar kendilerine 
kaçacak delik aramaktadırlar. Ama gittikleri yerde de yakalarına yapışı
rız. Eninde sonunda bu işten vazgeçmelerini de tavsiye ederim. 

Biz Doğunun ve Gü'ney Doğunun meselelerine vakıf bir hükümetiz. 
Biz vatandaşımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Bizim derdimiz, sizin der
dinizdir. Sizin meseleleriniz bizi meselelerimizdir. Bu ~eseleleri çözmek 
bizim boynumuzun borcudur. · 

Gençlerimiz ve çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğidir. 
Bunun için, onlara da elimizden geldiği kadar daha iyi bir hayat, daha iyi 
bir tahsil ve yetişme imkanı vermek üzere, her türlü gayreti göstermek
teyiz. 
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tir? 

DİYARBAKIR'DAN ANKARA'YA DÖNÜŞTEN ÖNCE 

DİYARBAKIR HAVAALANINDA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

8 Ekim 1984 

Soru : - Şırnak Kömür İşletmeleri ne zaman üretime geçebilecek-

Cevap: - Şırnak Kömür İşletmeleri 1,5 ay içinde üretime geçebi
lecektir. Şırnak Kömür İşletmelerinde bugüne kadar dekapajın gere
ğince yapılmaması nedeniyle üretimin aksadığı durumun normale dö
nüştürülmesi için iki koldan çalışılmaktadır. Şırnak'ta yıl sonuna kadar 
100-150 bin ton dolayında kömür üretilecektir. 

Soru : - Yörenin yakacak sıkıntısı . çekmemesi için ne gibi önlem
ler alındı? 

Cevap: - Bölgede kömür sıkıntısı çekilmemesi için başka işletme
lerden yöreye kömür getiriyoruz. Bunun yanısıra yurt dışından da kömür 
alıyoruz. Yurt dışından alınan kömürün 500 bin tonu, yıl sonuna kadar 
Türkiye'ye gelecek. Bu bakımdan kömür sıkıntısı yok. Belediyeler ve Vi
layetler ihtiyaçları neyse tahsislerini alsınlar. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yanın kalmış yatırımlara 
özel bir önem veriyoruz. Bu gibi yatırımlara el atıyoruz. Bunları öncelik
le ve kısa zamanda tamamlayacağız. 
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GÜNEYDOGU ANADOLU GEZİSİNDEN SONRA UÇAK'TA, 

ANKARA'YA GELİRKEN BASIN MENSUPLARI İLE 

YAPILAN SOHBET 

8 Ekim 1984 

Soru : - Bölgede huzur sağlandı diyebilir n ıiyiz? 

Cevap: - Ağustos ayındaki olaylardan sonra bölgede geniş çapta 
güvenlik tedbirleri alınmış, ama bugün bölgede ciddi olarak güvenliği teh
dit eden bir durum yoktur. Biz, meseleye, ileride bir tırmanma olmasın 
diye, daha baştan tedbir aldık. Bu tedbirler biraz geniş tutulmuştur. 
Ama, vatandaş tedbirlerden dolayı bir sıkıntı içinde değildir. Bilakis 
memnundur. 

Gezim sırasında, bunların herhangi bir dayanakları olmadığını gör
düm. Yani, .Türkiye'de doğu bölgesinde kök!ü bir dayanakları yoktur. 

Soru: - Yıllık programın ele alındığı şu sırada, doğu bölgeleri için 
bir değişiklik yapılabilir. 

C.evap: - Sulama, Köy elektrifikasyonu konularında daha çok ya
tırım yapılabilir ve bazı sanayi tesisleri bu bolgede kurulabilir. Şimdiden 
diyelim ki, dert - beş yıl içinde bölgede daha iyi bir haberleşme imkanına 
kavuşmayan köy kalmayacaktır. 

Bu arada Diyarbakır'ın da birinci derece öncelikli iller arasına alın
ması sağlanacaktır. 
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TBMM'DE ANAP GRUP TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

9 Ekim 1984 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine özel teşebbüsün gelişinin 
hızt."mdırılması için daha fazla tedbir alınması gerekmektedir. Doğu ve 
Güneydoğu bölgemizde halkımız güvenlik kuvvetlerine fevkalade yarımcı 
·olmakta ve anarşistlerin yakalanmasında bölge halkının büyük katkısın
dan yararlanılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine artık 
özel teşebbüs de gitmektedir. Biz bunu hızlandırmak için daha fazla tedbir 
alınacağı vergi sisteminde değişiklik, asgari geçim indiıiminin bu bölge 
için yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler düşü11:uyoruz. 

Ana hedefimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine alt yapı ça
lışmalarım biran evvel bitirmektir. Diyarbakır ili de Kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmıştır. · 

Milletvekilleri arkadaşlarım komisyon ve gıenel kurul çalışmalarını 
aksatmamalıdır. Önümüzdeki günlerde 12-13 Ekim tarihlerinde Ağrı 
şeker fabrikasının açılışı yapılacaktır. Bunun için Ağrı-ve Erzurum'a gi
deceğim, 18 Ekim'de Silifke Kağıt Fabrikasını v~ 21- Ekim'de Cumhur
başkanı Sayın Kenan Evren i1e birlikte Elbistan termik santralinin açı
lışına gideceğim. 

ABD ile ilişkilerimize gelince ABD yardımı konusundaki girişimleri
miz olumlu . sonuç vermiştir. Alınan sonuç günün şartlarına uygundur. 
Her memlekette seçim öncesinde bazı tavizler ·veriliyor. Ermenilere de 
bazı tavizler verilmek istenirken, hükümetimizin yerinde müdahalesi, 
Meclis ve Anap'ın sakin tavrı i1e bu problem çözülmüştür. 
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BAŞBAKANLIK TEŞKİL&.T KANUNUNUN KABULÜ NEDENİYLE 
TBMM'DE YAPILAN KONUŞMA 

10 Ekim 1984 

Sayın Başkan, Türkiye Biiyük Millet Meclisi'nin Sayın Üyeleri, 

Önce, Başbakanlık Teşkilat Kanununun yüksek tasviplerinize maz
har olarak kabulünden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 

Bu sayede, Başbakanlık Tıeşkilatı, Anayasamızın 109 ve 112 inci 
maddelerindeki anlayış ve espriye uygun hale getirilmiş bulunmaktadır. 
Zira Anayasamızın bu maddeleri Başbakan'ı, Bakanlıklararası koordi
natörlük görevi yanında, bakanlıkların görevlerinin Anayasa ve Kanun
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözıetmek ve bunları düzeltici ted
bider almakla da görevlendirmiş bulunmaktadır. 

Bu ölçüde geniş yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunan Başbakanın 
emrine; hızla değişen ekonomik ve sosyal şartların gerektirdiği şekilde 
leri görecek, idareye dinamizm kazandıracak, uzmanlaşmış güçlü bir 
teşkilat verilmesi kaçınılmazdı. Yüce Meclisin «Başbakanlık Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» yi kabulüyle, bu teşkilat gerçekleşmiştir. 

Kabul buyurduğunuz kanun hükmünde kararnamede öngörülen sis
tem. Başbakanın ve Başbakanlık Teşkilatı'nın görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirmesi için, 1970'lerden bugüne kadar üzerinde itinayla çalışı
larak ve diğer ülkelerdeki modeller incelenerek hazırlanmış bir sistemdir. 

Başbakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan Başkanlık
larla, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği 
sağlanacak; Devlet teşkilatı'nın düzenli, etkili ve verimli bir şekilde ça
lışmasına yön verilecektir. Bu birimlerin teşkilinde, hizmet tedahülleri
nin olmamasına özellikle itina edilecektir. Bu suretle Başbakana Anaya
sada verilen görevlerin etkin şekilde ifası mümkün olabilecektir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Bu vesile ile, hükümetimizin kurulduğu günden itibaren büyük bir 
azim, feragat ve dikkatle yürüttüğü idari reform çalışmalarından da 
kısaca bah~tmek istiyorum. 

Hükümet Programımızın ana hedefleri arasında yer alan idarenin 
yeniden düzenlenmesi çalışmaları, kısa sürede büyük ölçüde tamamla
narak, başarı ile neticelenmiş bulunmaktadır. Yıllardır üzerinde konuşu-



lan, raporlar yazılan idari ııeform çalışmalarını, on aylık bir iktidar dö
neminde, hiç bir siyasi hesaba dayanmadan gerçekleştirmenin mutlulu
ğunu duymaktayız. 

İdari Teşkilatımızla ilgili olarak, Aralık 1983, Haziran 1984 ve 
Ağustos 1984 tarihlerinde çıkarılan toplam 50 civarında Kanun Hük
münde Kararname ile uygulamaya konulan İdari Reform çalışmaları, 
Yüc;." Meclisimizin de tasvipleri ile tamamlana:biLecektir. 

Yürüyen, işleyen ve verimli bir devlet mekanizmasının ülkemize 
kazandıracağı ço kşey vardır. Bu mekanizmanın biran evvel tam olarak 
işlerliğe kavuşturulması memleketimizin menfaatinedir. 

Yüce Meclisin bu milli meselenin hallinde bize yardımcı olmasını 
rica ediyorum. 

Değerli Milletvekilleri, 

Yapılan idari düzenlemelerdeki ana hedefleri şu şekilde özetleye
biliriz: 

- Devletin vatandaşa daha iyi 'hizmet vermesini sağlamak, 
- Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir, verimli ve ekono· 

mik bir şekilde yürütülmesini temin etmek, 

- İdari yapıyı dinamikleştirmek ve mümkün olduğu kadar küçül
terek. israfı önlemek, 

- Devlet teşkilatını, herkes tarafından kolayca· anlaşılacak, basit 
ve rasyonel bir yapıya kavuşturmak, 

En önemlisi de, «İdarenin millete hizmet için var olduğu» prensi
binden hareket etmemizdir. Devlet, millet için vardır, milletin emrinde
dir. Devlet Teşkilatı da milletin malıdır. Bu bakımdan, idareyi yeniden 
düzenleme çalışmalarında, demokrasiyi geliştirecek ve kökleştirecek 
prensiplere ağırlık verdik. 

Bu hedeflerden hareketle; 

- Kamu yönetiminde değişik birimler tarafından aynı amacı get
çekl~ştirmek için yürütülen hizmetlerin bir arada toplanması, yetki ve 
sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak teşkilatlanmada sadeleştir
rneye gidilmesi, bakanlık ve her seviyedeki teşkilat sayısının birleştiri
lerek asgariye indirilmesi sağlanmıştır. 

- Hiyerarşik kademeler ve birimler belli bir esasa · bağlanarak 
azaltılmıştır. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, ana hizmet birimleri ·ile buna 
yardımcı olan ve danışma hizmeti yapan birimler, birbirinden ayrılmıştır. 
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- Görev, yetki ve sorumluluklar açık, net ve gerektiğinde detaylı 
bir şekilde belirtilerek bürokrasi ve kırtasiyecilikle mücadelenin temel 
şartı sağlanmıştır. 

- Koordinasyon ihtiyacı asgariye indirilmiş, «Kağıt yerine iş üre
tecek» bir sistem getirilmiştir. 

Sayın Üyeler, 

idari reform uygulaması ile ilgili bir kaç göstıerge vererek konuşma
mı bitirmek istiyorum: 

idari Reform Paketi'nin uygulamaya konulmasıyla; 
- 1978'de 35'e yükselen bakanlık sayısı 21'e indirilmiştir. Bunun 

7'si kurmay fonksiyonuna sahip devlet bakanları olup, icracı bakanlık 
sayısı 14'tür. 

- 180 Kamu İktisadi Teşebbüsü ünitesi tek bir Kanun Hükmünde 
K~rarname ilıe düzenlenmiş, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yepyeni bir an
layı~la ele alınmıştır. 

- Sayılan lSO'ye yaklaşan çeşitli kurul, komisyon ve komiteler 30 
civarına indirilmiştir. Artık devlet işleri «Komisyona havale» metoduyla 
uzatılmayacaktır. 

- 14 yıldır çıkarılamayan «Genel Kadro Kanunu» uygulamaya kon
muş, bu suretle Devlet, kadrolarına sahip çıkmıştır. 

- Ünvan standardizasyonu gerçekleştirilmiş ve8.000'ni geçen kadro 
ünvanı 900 civarına indirilmiştir. 

- Devlet kadrolarının Bakanlar Kurulu Karan ilt değil, kanunla 
tesfot ve ihdas esası getirilmiş, böylece yasama denetimi sağlanmıştır. 

~Kamu idaresinde merkezde 14, taşra ile birlikte 20'yi g.eçen hi
yerarşik kademe sayısı yarıya indirilmiştir. 

- 5.000'nin üzerinde Unvanlı kadro kaldırılmıştır. 
- Bütün bunlar, kamu personelinin hiçbir özlük hakkı zedelenme-

den gerçekleştirilmiş; aksine, kadro derecelerinde yapılan düzenleme
lerle terfi imkanları kolaylaştırılmıştır. 

Sayın Milletvekilleri, 

Hükümet Programımızda kamu yönetiminin yeniden düzenlenme
siyle ilgili olarak vaadettiğimiz çalışmalara büyük bir kararlılıkla deva:rr 
ediyoruz. 

Hedefimiz, etkin, verimli ve süratli çalışan bir Devlet teşkilatıdır. 
Büyük, kudretli, kalkınmış bir Türkiye idealimize, bütün güçlükleri 

yenerek ulaşacağımıza inanıyorum. 
Bu gayretlerimizde en büyük desteğimiz, Yüce Milletimizin bağrın

dan kopup gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi' dir. 
Tekrar şükranlarımı sunuyor ve hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
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ERZURUM GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELER 
SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

.12 Ekim 1984 

Görüyorum benden ev istiyorsunuz. Size şüphesiz devlet konut sa
hibi olmanız için yardım yapacaktır. Ancak siz «Ev sahibi olı~ak istiyor
sanız, bile.zikler satılacak, saat bile kalmayacak. Hepsini devlet versin 
demekle olmaz, sizlerde elinizde avcunuzda olanı vereceksiniz . .. Ben okul
dan mezun oldukt~ tam 17 yıl sonra ev sahibi oldum. He.yŞeyirnizi eve 
yatırdık. Sizde öyle yapmalısınız». 
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AGRI'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA . 

12 Ekim 1984 

Amacımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırmaktır. Bu 
nedenle 1985 yılı programında bu bölgelerdeki yatırımlara ağırlık . veril
miştir. 

Bu meselelerin nasıl halledileceğini, hangi yollarla hedefe daha 
çabuk varılabileoeğini uzun yılların tecrübesiyle bizim ·bildiğimizi ·iddia 
etmek benim ·hakkımdır. Bu iddiayı yapıyorum. · 

Son günlerde sık sık bu bölgeye gelmemizin amacı Güneydoğu Ana
dolu'nun kalkındırılmasına yöneliktir . 

.. , 

- Doğu ,.Anadolu' da iki veya üç şeker fabrikası dalı~ kurmayı · düşü
nüyoruz. Bu fabrikaların kurulmasıyla bölgedeki tarım, sanayi~ ekonomik 
ve sosyal hayat gelişecektir. 4,5 ay gibi kısa sürede 75'den f~la .köyde 
üç bin konut teslim edilmiştir. 

İşin baŞına, işi bitirebilecek insanların getirilmesiyle meseleler ça
buk halledilir. Ağrı'daki seçimlerden dolayı Anavatan iktidarı bir kez 
daha gücünü ispatlamıştll'. 
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AGRI'DA BASIN MENSUPLARI İLE YAPILAN SOHBET 

TOPLANTISI VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

12 Ekim 1984 

Soru: - Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara gereken has
sasiyeti göstermediğiniz söyleniyor. Bize alınan tedbirleri açıklar mısınız? 

Cevap: - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen olayların 
üzerine gitmemek diye birşey yok. Her türlü tedbir alınmıştır. Ne alınan 
tedbirler hakkında detaylı bilgi vermenin ne de lüzumsuz yere memleketi 
heyecanlandırmanın bir anlamı yoktur. O vakit bu olaylan başlatanla
rın gayelerine hizmet etmiş oluruz. 

Basının da bu konuda biraz dikkatli olması gerekir. Mesela Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin Irak'a, İran'a girdiği şeklinde doğru olmayan haberler 
çıkartılmaktadır. Bunlar yararlı değildir. · 

Bu olayların büyütülmesi hadiseleri yapanların ekmeğine yağ sür
mektir. Bütün hadiseler hudut çizgisi üzerinde oluyor. Eruh hadisesi ha
riç. O da uzun süre planlanmış. Neden yapılmış bu hadise? birincisi, biz
leri heyecanlandırmak. İkincisi ise isimlerini, varsa yaridaşlanna duyur
mak. Biz bu tahlili yaptık. Nitekim fazla isi~lerini duyuramadılar ilk 
başta. Ama ondan sonra hadiselerde ne var ne yok diye heyecanlanınca, 
otomatikman olaylarda gelişme görüldü. Yapılan hadise sadece hudut 
boyundadır. 

Bu hadiseler, vaktiyle de olmuş yeni birşey değil. Ben bunların hep
sini Meclis' de anlatacağım. Açık olarak görülüyor ki, bunların ·uçlan dı
şardadır. Zaten isimleri üzerinde, Irak Komünist Partisi, Irak Demokra
tik bilmem ne Partisi. Onlarla bir takım işbirliği yapıyorlar. Kimlerle iş
birliği yaptıkları da belli. Meseleyi bu açıdan görmek lazım. 

Barzani Kuvvetleri kendi meseleleriyle ilgileniyorlar. Ancak bunla
rın içinde de bazı teröristlerin olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

Bu teröristler devamlı mı o kampta kalacaklar, yoksa atılacaklar 
mı? önümüzdeki günlerde belli olur. 

Soru: - Katma Değer Vergisi uygulamasını erteleyecek misiniz? 

Cevap: - Biz buna ister hazır olalım, ister olmayalım bunu tatbi
kata koymamız lazım . . 
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Soru: - AET'ye üyelik konusunda neler düşünüyor sunuz? 

Cevap: - AET'ye tam üyeliğimizi istesek, bizden korkarlar. Çünkü 
Anadolu'da bu kadar genç adam var. 

Soru: - Ev sahibi olrmk isteyenlere nasıl bir çözüm ge.tiriyoruz? 

Ce_vap: - Ev sahibi olmak isteyenler bazı fedakarlıklara katlan
mak zorundadırlar. 

Ama değişmeyen bir kaide var. İnsanlar evlerine birşeyler almak, 
yuva sahibi olmak i11tedikleri zaman, ellerinde avuçlarında ne varsa on
ları ortaya koyarlar. Yeni hiçbirşey vermeyeceksin, çok şey sahibi olacak
sm. Bu bencilliktir. 
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AGRI'DA ŞEKER FABRİKASININ HİZMETE AÇILIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

13 Ekim 1984 

Türkiye'yi parlak bir gelecek bekliyor. Birlik ve beraberlik içinde 
olmamız ge~eceği daha da güçlendirecektir. 

Bütün işler büyük ve güçlü, nufusu 50 milyonu geçmiş, dünyanın 
sayılı ülkeleri arasına girmiş, doğusu ile batısıyla farkı olmayan, mutlu 
bir Türkiye yaratmak için yapılmıştır. 

Türkiye'nin gelişmesi için sadece Hükümetlerin gayretleri yeterli 
değildir. Milletin birlik ve beraberlik içinde olması, birlik ve beraberlikle 
mutluluğun beraber geleceği inancını beslemesi şarttır. Yarının gençleri
ne daha iyi istikbal hazırlanması için de, bu birlik ve beraberlik şarttır. 
12 Eylül önces~nde bu memleketin birliğinin beraberliğinin nasıl bozul
duğunu hep birlikte gördük. 

Türkiye ilerledikçe, büyüdükçe, dünyanın sayılı memleketleri ara
sına girme yoluna gittikçe önümüze taş koyacaklar, b_izi kıskanacaklar. 
Bizi bu yoldan kaydırmak isteyecek olanlar çıkacaktır. Dünya bu bakım
da bir rekabet dünyası haline gelmiştir. Artık eskisi gibi sıcak harpler 
yoktur. Soğuk harpler de yoktur. Başka bir harp şekli çıkarılmıştır. Bu 
da terördür. Memleketler bu yolla parçalanmaya, bu yolla birliklerinin 
bozulmasına çalışılmaktadır. Dış güçler bunları itmektedir. Dünyanın her 
tarafına bakm.ız, bunun misallerini göreceksiniz. 

·. Ama bizim gibi güçlü milletlere, bizim gibi birliğin ve beraberliğin 
ne olduğunu çok iyi bilen, tarihinden ders almış, tarihinde büyük devlet-

. ler kurmuş devletlere bu gibi saldırmalar hiç bir sonuç vermez. İnanıyo
rum ki, bu gibi teşebbüsler bizim sadece birliğimizi, beraberliğimizi, az
mimizi bilir ve memleketi daha ileriye götürmek için biz daha çok bir ara· 
ya getirir. Önümüzdeki yıllar Türkiyemiz bakımından parlak yıllar ola
cak ve çok daha mutlu günler gelecektir. Hükümet olarak Doğu ve Gü
neydoğu'ya büyük önem veriyoruz. 

1985 programında toplam yatırımlar.ın yüzde 25'in.in Kalkınmada 
Öncelikli yerlere yapılması öngörülmüştür. 
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İSTANBUL, BAKKALKÖY, KAYIŞDAGI VE FİKİRTEP.E 
MAHALLELERİN.DEKİ BELEDİYE HİZMETLERİNİN 

DENETLENMESİ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

14· Ekim 1984 

Türkiye' de havadan para kazanma olayını ortadan kaldırmakta ka
rarlıyız. 

Artık Türkiye herşeyi alıp satabilmektedir. Yani serbest ticaret dev
ri hakimdir Türkiye' de. Bir malı alıp stok ettikten sonra pahalı satarım 
diyen spekulasyoncuların başlarının üstünde demoklesin kılıcı gibi duru
yoruz. Bu zihniyeti ortadan kaldırmakta kesin kararlıyız. 

· Birlik - beraberlik içinde çalışılırsa Türkiye'nin üstesinden geleme
yeceği zorluk yoktur. 

Geçmişte bazı devlet adamları ve parlamenterler halkın arasına sa
dece seçimden seçime girmiştir. Onların dertlerini sadece seçim dönemin
de dinler gözükmüştür. 

Dünya çok küçülmüş. Dün Ağrı, Erzurum bölgelerini gezdim. Erzu
rum' da depremden sonra çok kısa sürede üç bin deprem konutunun ya
pılmış olduğunu gördüm. Bu bölgede nasıl yollarınız çok hızlı yapılmış 
ise oralarda da çok hızlı çalıştığımızı halkımız gördü. 

0-14 yaş arasında 22 milyon insanımız var. Bunlara daha iyi bir 
Türkiye bırakmak zorundayız. Doğu - Batı, Kuzey - Güney demeden Tür
kiye'nin bir bütün halinde kalkındırılması, çalışmalarımızın ana hedefi
dir. Ancak çalışmalarımızda birlik - beraberliği elden bırakmamak zorun
dayız. Bu anlayış içinde olursak önümüzde aşamıyacağımız hiçbir engel 
yoktur. 
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TÜRK-AMERİKAN İŞADAMLARI KONFERANSINA KATILANLAR 

ONURUNA, HİLTON OTELİNDE VERİLEN YEMEKTE 

YAPILAN KONUŞMA 

15 Ekim 1984 

Hükümet olarak yerli yabancı aynını yapmadan yatırımcılara ge
rekli kolaylığı sağlayacağımızı burada bir daha belirtmek isterim. Hü
kümetimiz büyüme hızını yüzde ?'ye çıkararak işsizliği azaltmak kararın
dadır. Burada kaynak olarak yabancı yatırımlan kullanmak eğiliminde
yiz. Ayrıca Türkiye bir serbest bölge hazırlığı içindedir. Serbest bölgelere 
vergisiz gelerek, üretim yapıp, ihraç edebilirsiniz. Sizlerle ortak iş yapar
sak, ürünlerimizi ortadoğu ve Arap ülkelerine aynı zamanda sosyalist 
blok ve Avrupa'ya da satma imkanımız olur. Türkiye'ye gelecek yabancı 
şirketler, Dünya pazarlarında daha fazla rekabet şansına sahip olacaklar. 
Ben sizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum. 

Türkiye' de son 30 yılda bir milyar dolarlık yabancı sermaye yatı
nını yapıldığı halde 1984 yılının ilk yarısında 400 milyon . dolarlık yabancı 
sermaye yatırımı gerçekleşmiştir. 

Türkiye borçlarını rahatlıkla ve düzenli bir şekilde ödemeye başla· 
mıştır. Ülkemize gelen ABD bankaları iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişmesinin bir işaretidir. Japon ve Avrupalı bankacılar da kısa süre 
sonra Türkiye'ye geleceklerdir. Böylece İstanbul geleceğin finans merkezi 
olacaktır. 
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TBMM'DE «GENEL ASAYİŞ DURUMU» HAKKINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, 

Memleketimizin genel asayiş durumu ve 15 Ağustos 1984 tarihinden 
itibaren, Güneydoğu bölgemizdeki bazı il ve ilçelerimizde, bölücü örgüt .. 
ler tarafından mevzii olarak yürütülen silahlı terör olayları hakkında, 
Yüce Heyetinize bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Konuşmamda önce, Güneydo.ğu bölgemizdeki it:erör hadiseleri ve 
memleketimizin genel asayiş durumu hakkında izahat vereceğim. Daha 
sonra olayların tahlillerini yapmaya çalışacağım. Son olarak da aldığımız 
tedbirleri anlatacağım. 

Sayın ~illetvekilleri, 

15 Ağustos .1984 günü, saat 21.30 soralar~nda Siirt'.in Eruh ilçesine, 
sayıları 50-60 civarında olduğu tahmin edilen ayrılıkçı silahlı teröristler, 
gruplar ~alinde ilçenin giriş ve çıkışlarını tutarak, Kaymakamlık, banka 
ve jandarma karakol binalarına saldırmışlar; olay sonucunda bir jan
darma eri şehit olmuş, 9 er, bir kadın ve iki çocuk da yaralanmıştır. 
Olay öncesi, teröristlerce ilçedeki telefon hatları kesilerek, ilçenin dışarı 
ile olan bağlantısı da engellenmiştir. Silahlı saldırılarda bulunan militan
lar, aynı zamanda ilçe içerisinde, sözlü ve yazılı propagada yaparak, gece 
saat 24.00'e kadar eylemlerini sürdürmüşlerdir. · 

Aynı gün, saat 21.30 sıralarında, 50-60 kişilik başka bir grup terö
rist, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine silahlı saldırıda bulunmuş; Jandarma 
karakolu ve askeri lojmanlara yoğun ateş açılmış, eylem sırasında bir As
teğmen ve bir Jandarma Çavuşu yaralanmış, bir Astsubay ise şehid edil
miştir. Bu olay da, yarım saat kadar devam etmiş, olaydan sonra terö
.ristler ilçeyi terk ederek, kırsal alanlara doğru kaçmışlardır. 

Yapılan operasyonlar sırasında, 30 Ağustos 1984 günü, Yüksekova 
kırsal kesiminde silah kaçakçıları ile girişilen müsademe neticesinde, bir 
Jandarma Çavuşu ile bir Jandarma Çavuşu ile bir Jantlarına Eri şehid ol
muş ve Eruh olayına bizzat katıldıkları tesbit edilen militanlardan ikisi 
ölü, birisi yaralı olarak ele geçirilmişlerdir. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Ayrılıkçı terörist örgüt mensupları, bu eylemlerine devam ederek, 2 
Ekim 1984 günü, Şemdinli ilçesine dönmekte olan bir askeri aracı silahla 
taramışlar; olayda bir Jandarma Yüzbaşısı, bir Jandarma Astsubayı ve bir 
erimizi şehit etmişlerdir. 

9 Ekim 1984 günü, Hakkari'nin Çukurca ilçesi dışında birliğine git
mekte olan askeri araç, bir grup terörist tarafından pusuya düşürülerek 
silahla taranmış; olayda 8 Jandarma erimiş şehid edilmiş, biı Jandarma 
Astsubayı ile bir erimiz de yaralanmıştır. 

Aynı gün, Çukurca ilçesinin Irak sınırına yakın Çayırlı Takım Kara
koluna mensup 7 kişilik Jantlarına Devriyesine, bir grup silahlı militanca 
baskın düzenlenmiş ve Jantlarına erlerinin silahları gasp edilmiştir. 

Yine aynı gün, Adıyaman merkezine bağlı Çamyurdu köyünde yapı
lan operasyonda silahlı çatışma çıkmış ve iki terörist militan ölü olarak 
ele geçirilmiştir. Olayda dört jandarma eri de yaralanmıştır. 

10 Ekim 1984 günü, Beytüşşebap ilçesine dönmekte olan bir asker) 
araç, teröristlerce pusuya düşürülerek taranmış; olayda bir Yüzbaşı ve üç 
Jandarma Erimiz yaralanmıştır. Yaralı Yüzbaşımız, kaldırıldığı hastanede 
kurtarılamıyarak şehid olmuştur. · 

14 Ekim 1984 günü Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Dokuzelma kö
yünde, köy halkının da yardımıyla düzenlenen operasyon neticesinde, iki 
terörist ölü olarak ele geçirilmiş; bir vatandaşımız hainlerin kurşunlarına 
hedef olarak şehid edilmiş, bir diğeri de yaralanmıştır. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, 15 Ağustos'dan itibaren iki aydır, 
mevzii şekilde ve fasılalarla devam eden Bu hadiseler neticesinde; 2 Su
bay, 2 Astsubay ve 13 Jandarma Eri ile bir vatandaşımız şehid olmuş; Bir 
Subay, bir Astsubay ve 18 Jandarma Eri ile 5 vatandaşımız da. yaralan
mış.tır. 

Çıkan çatımalarda; 10 terörist ölü, 2 terörist ise yaralı olaraş ele ge
çirilmiş, ayrıca çok sayıda terörist militan yakalanmıştır. Yapılan ope
rasyonlarda yakalanan teröristlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

1 Ocak 1984 tarihinden itibaren yurt çapında meydana gelen asayişe 
müessir olaylar hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Yılbaşından bu yana geçen dokuzbuçuk aylık dönemde, 569'u gasp 
ve soygun, 1027' si öldürme olmak üzere, Jandarma ve polis bölgesinde 
toplam 2227 asayişe müessir hadise vukubulmuştur. 
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1983 yılında 824'ü <gasp ve soygun, 1328'i öldürme olmak üzere top
lam 3128 asaorişe müessir hadise meydana gelmişti. Toplam olay sayısı, 
1982'de 2759, 1981'de 3132 ve 1970'de ise 8611 idi. 

1984 yılındaki öldürme olaylarından 51 adedi anarşik mahiyette 
olup bu rakamın yarısını teşkil eden 27' si, maalesef Güneydoğudaki son 
olaylar sırasında meydana gelmiştir. 

Değerli Üyeler, 

Memleketimizde son yıllarda meydana gelen anarşi ve terör hadise
lerini, doğru teşhis ve tahlil etmek mecburiyetindeyiz. 

Terör hadisesine artık bütün dünanın başka gözlüklerle bakmasının 
zamanı gelmiştir. Son onbeş yıllık dönemde, terör 9layları dünya çapında 
bir stratejinin vasıtası olarak kullanılmaktadır. Sıcak savaş, soğuk savaşa; 
soğuk savaş da yerini terör örgütlerinin savaşına bırakmıştır. Ancak bü
tün dünyada, devletleri acze düşürmek, ülkeleri bölmek 'İçin bu metod 
kullanılmaktadır. 

· Anarşi ve teröre karşı hazırlığı ve bağışıkhğı olmayan toplumlarda, 
profesyonel gruplar kısa sürede şaşırtıcı neticeler alabilirler. Sosyal ve 
ekonomik bünyesi daha sağlam ileri cemiyetlerde bile, anarşi ve ;terör 
olaylarını sık sik' görmek mümkündür. Amerika Cumhurbaşkanına, İngi
liz Başbakanına suikastler düzenlendiği hepinizce malumdur. Papa'ya sui
kasttan çeşitli uçak kaçırma olaylarına kadar, bütün dünya son yıllarda 
bir terör .. girdabı içine düşürülmüş bulunmaktadır. 

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde, temel hak ve hürriyetlerin mu
kaddes sayıldığı toplumlarda, alınacak tedbirlerin çok fazla çeşidi yoktur. 
Bir hukuk devletinin, anarşi ve terörle mücadele ederken, anarşist ve te
röristlerin kullandığı metodları kullanması düşiiniilemez .. · 

Bu itibarla, çok can sıkıcı ve rahatsız edici olmasına rağmen, bütün 
dünyada anarşi ve terörün kökü tamamen kazınamamış, önü alınama
mıştır. 

Terör ve 'anarşi son yıllarda artık milletlerarası bir mahiyet kazan
ımştır. Bunun için, Türkiye, Milletlerarası platformda, terör ile mücade
lede, bütün ülkelerin birbiri ile dayanışma içerisinde olmasını ısrarla sa
vunmuştur ve savunmaya devam edecektir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Hangi sebeble olursa olsun, hiç bir devletin, anarşist ve teröriste 
arka ·çıkmaya ve bunları himaye etmeye hakkı yoktur. Yine hiç bir hukuk 
devleti, kendi topraklarında diğer ülkeler aleyhine terörist yetiştirilmesini 
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mazur gösteremez. Üzülerek ifade edeyim ki, günümüz dünyasmda bu ko
nuda henüz kafi olgunluk ve anlayışa ulaşılmış değildir. Hatta bazı ülke
lerin yakın menfaatlerini gözönünde bulundurarak, ülkemiz aleyhine yurt 
dışında girişilen anarşik eylemleri himaye eder bir tavır içerisine girdik
leri ·de zaman zaman müşahade edilmektedir. Hemen ifade edeyim ki, hiç 
bir ideoloji insan hayatından daha mukaddes v·e önemli değildir. 

Terörist eylemler, ne hazindir ki, bazı ülkeler tarafından demokrasi 
adına destekleniyor. Daha doğrusu, bu ülkeler insanlık ve medeniytle bağ
daşmayan bu tutumlarını, demokrasiyi savunma iddiasıyla maskeliyorlar. 
Bazı ülkeler ise, hiç bu tevillere lüzum görmeden direkt olarak destekli
yorlar. 

Sayın Milletvekilleri, 

Hiç şüpheniz olmasın ki, biz güçlendikçe önümüze engeller çıkarta
caklardır. Bu, tarih boyunca böyle 'olmuştur. Türkiye ilerledikçe, büyü
dükçe bizi kıskanacaklardır. Bizi bu yoldan alakoymak isteyenler çıka
caktır. Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden menfaatleri haleldar 
olanlar daima bulunacaktır. Günümüzde dünya, her ıbakımdan rekabet 
dünyası haline ge,lmiştir. Anarşi ve terör, ülkelerin milli birliğini çökert
mek için zaman zaman bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Dünyanın her 
tararına bakınız. Bunun birçok misallerini göreceksiniz . . 

Muhterem Milletvekilleri, 

Anarşik hadiseler ve terörist eylemler, maalesef ne ülkemiz, ne de 
diğer ülkeler için yeni meseleler değildir. Özellikle 1970' den sonraki dö
nemde büyük boyutlara ulaşan anarşi ve terörün, 12 Eylül öncesinde 
memleketimizin başına ne büyük gaileler açtığını hepiniz hatırlıyacaksı
nız. 

·. 12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Türk Devleti'nin otoritesi zedelenmiş 
ve ıvarlığı ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. Anarşi, terör ve bölücülük ha
reketleri, memleketi bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. 

Hatırlıyacaksınız; başlangıçta masum istekler ve öğrenci hareket
leri şeklinde başlatılan olaylar, bir müddet sonra, istiklalimizin teminatı 
olan Üniversite gençliğimizi ve nihayet orta öğrenim gençliğini Devlete 
muarız, kanunlara isyankar gruplar haline getirmeye başlamıştı. Anarşi 
sür'atle cemiyetimizin bütün kesimlerine yayılmış, işçi - işveren arasına 
nifak sokulmuş, Irk v~ mezhep ayrılıkları körüklenmişti. 

Önceleri şehir merkezlerinde, özellikle metropoliten bölgelerde or
taya çıkan terör olayları, bir ıyandan daha küçük şehirlere sıçratılırken, 
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diğer taraftan da kırsal kesime aktarılmaya çalışılmıştı. Bütün kurum ve 
kuruluşlarımız, Anarşinin boy hedefi haline getirilmiş, en mümtaz ve do
kunulmaz değerlerimize, tereddütsüz ve gözü dönmüş saldırılar düzenle
nebilmişti. O acı günlerde, vatandaşın can güvenliği kalmamış, sokaklar 
terörist grupların hakimiyetine girmeye başlamıştı. 

12 Eylül yönetimi sayesinde, anarşi ve terörle mücadelede büyük 
merhaleler katledilmiş, anarşi ve terör sindirilmiş ve sokaklar tekrar yürü
nebilecek hale getirilmiştir. Bu dönemde, güvenlik kuvvetleri takviye ·edil
miş, gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak anarşi ile mücadele daha mü~ 
essir hale getirilmiş ve anarşik olaylar sür'atle gerilemiştir. 

Ancak, Hüküm.et Programımızda da aynen ifade eWğimiz gibi, «Bu 
konudaki bütün iyi niyetli gayretlere rağmen, henüz anarşinin kökü kazı
namamıştır. Kışkırtıcı mihraklar ve elebaşıların bir kısmı yeraltına sin
miş ve tekrar meydana çıkmak ve fırsat kollamaktadırlar.» 

Sayın Milletvekilleri, 

~özlerime ülkemizdeki anarşik eylemlerin iki türünden bahsederek 
devam etmek istiyorum. '.Bunlar, şehir ve kır gerillacılığı hareketleridir. 
Bilindiği gibi, şehirlerimizdeki bazı aksaklıklar istismar konusu yapılmış, 
birçok mahalleler:imiz güvenlik kuvvetlerimizin bile giremediği kurtarıl~ 
mış bölgeler haline getirilmiştir. Terörün şehir merkezlerinde yürütülme
sini savunanlarla, kırsal kesimde geliştirilmesini isteyenler <irasında za
man zam~n ciddi ihtilaflar ve bölünmeler meydana gelmiştir. 

Bugün şehir gerillacılığını özellikle İstanbul bölgesinde sürdürmeye 
çalışanlara karşılık, kır gerillacılığı Güneydoğu' daki son ayrılıkçı 1:erö
ris t eylemler şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Muhterem Üyeler, 

Son günlerde meydana gelen olayları değerlerıdirdiğimizde şu tablo 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden muhte
lif terör ;örgütleri ve dış destekçileri, yıllardır çok çeşitli metodlar kulla
narak, iç problemlerimizi istismar ederek çalışmışlardır. Bütün bunların 
netice vermediği anlaşılınca, faaliyetlerini başlıca iki sahada yoğunlaştır
mışlardır. 

Birincisi, anarşi ve terörün daha çok ayrılıkçı ve bölücü bir mahiyete 
bürünmesidir. Bu eylemler, kır gelirlacılığı metodlarıyla faaliyet gösteren 
ayrılıkçı terör örgütleri eliyle yürütülmektedir. 

İkincisi ise, daha ziyade yurt dışında faaliyette bulunan ermeni te
rör örgütleridir. Uluslararası propaganda yapma ve taraftar toplama ihti-
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mali ile, tarihteki Türk- Ermeni ihtilafları yeniden giillıdeme getirilmekte 
ve bir terör örgütü olan ASALA militanlarının cinayetleri, Ermeni cemaa
tinin topyekun harekatı imişçesine gösterilmek istenmektedir. 

Her iki grup da, dış desteklere sahiptir ve yakın dayanışma içinde
dirler. 

İncelendiğinde görülecektir ki, aşırı sol ve bölücü örgütlerin yurt 
dışında toparlanmalarında, bir araya gelmelerinde ve organize edilmele
rinde, kanun dışı TKP'nin büyük rolü olmuştur. 

Bu yıl içerisinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak ya
pılan operasyonlar, bu eylemlerde de, ayrılıkçı örgütlere ASALA işbirli
ğinin önemli rolü olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Sayın Milletvekileri, 

Biraz önce ifade ettiğimi terörist faaliyetleri ile varılmak istenen he
defleri, şu şekilde özetlemek mümkündür; 

- Türkiye'de 6 Kasım seçimleriyle yeniden demokrasiye geçilmesi, 
demokratik müesseselerin süratle işlerliğe kavuşturulması, bu grupları 
ümitsizliğe sevkettiğinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri 
gibi tekrar sıkı yönetilen bir rejim tahrikçiliği yapılmaktadır. Halbuki, 
huzur ve güvenin bedeli, demokratik hak ve hüriyetlerden vazgeçmek 
olmamalıdır. 

- Bu eylemlere karşı yürütülen meşru operasyonların, yurt dışı 
kamuowna ve bölge halkına karşı değişik şek~lde ımenfi propagandası
nın yapılması ·imkanları aranmaktadır. 

Bu vesile ile memnuniyetle belirtmek isterim ki, bütün tahriklere 
rağmen, bölge halkının gösterdiği olgunluk ve devletin bağlılık, her 
türlü takdirin üstündedir. Bu eylemlerin teksif edildiği bölgelerdeki hal
kımız, Büyük Türk miletinin ayrılmaz cüz'ü olduğu idraki içerisinde, 
güveplik kuvvetlerimize her türlü yardım ve destekte bulunmaktadır. 

- Bu eylemleri düzenleyenler, memlekette yeniden anarşi ve te
rör havası estirerek, ekonomik kalkınmanın baltalanmasına çalışmakta
dırlar, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasına yönelik en önemli teşvik 
tedbirlerinin alındığı ve uygulanmasına başlandığı tarihten hemen 
sonra bu hadiselerin başlatılması, tesadüfi değHdir. Çünkü bu bölgelerin 
kalkınmaya başlaması, ayrılıkçı ve yıkıcı mihrakların istismar konularını 
ellerinden alacaktır. 

- Nihayet bu olaylarla, Türk Kamuoyu, Türk basını ve siyasi karar 
organları tahrik edilerek ve heyecanlandırılarak, yanlış kararlar almaya 
zorlanmaktadır. 
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Aricak, Yüce Heyetinizin önünde Türk ve dünya kamuoyuna ilan 
ediyoruz; Hiç bir şekilde bu oyunlara gelmeyeceğiz. Büyük bir devlet ol
manın ciddiyeti ile meselelerin üzerine kararlık ve serinkanlılıkla gide
ceğiz. Nitekim, daha önce hükümet olarak çeşitli iç ve dış olaylarda aynı 
kararlılığı gösterdik ve kısa zamanda müsbet neticelerini de aldık. 

Sayın Üyeler, 

Eruh- Şemdinli olayları olarak bilinen, Güneydoğu bölgemizdeki 
son gelişmelerin ortaya çıkmasına, bazı dış faktörlerin ve bölgenin özel 
durumunun da tesiri olmuştur. Hatırlıyacağınız gibi, 1983 yılında da ay
rılıkçı terörist gruplar, bu bölgemizde silahlı saldırılar düzenlemişler ve 
olaylar çıkarmışlardır. 

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, bugün de bölücü örgüt militanları, 
şiddete başvurarak halkı sindirmek, demokrasiyi yıpratmak ve terör hare
ketlerini yeniden başlatmak için büyük bir gayret göstermektedirler. Bu 
saldırılarla, bölücü terör örgütleri, hayatiyetlerini koruduklarını ve terör 
olaylarını devam ettireceklerini ispatlamak istemişlerdir. Bu suretle, 
bölge ·halkının, 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, devlete olan itimadının 

sarsılması ile bölge üzerinde hakimiyet kurulmak istenmektedir. 

İran - Irak savaşı sebebiyle, sınırlarımıza kçmşu olan bölgelerde oto
rite boşluklarının meydana gelmesi, bu devletlerce ayrılıkçı unsurlara bazı 
tavizlerin verilmesi ve her iki ülkenin bu unsurları birbirlerine karşı kul
lanma gayreti, ülkemizdeki bu çeşit terörist eylemlere de tesir ederek, 
faaliyetlere ve cephe organizasyonlarına sebep olmuştur. 

Dış mihraklar tarafından desteklendiği açıkça görülen ayrılıkçı te
rör örgütleri, geçmişteki günlerin özlemi içerisinde, memleketimizde ye
niden terör ve anarşiyi başlatmak için, nifak tohumlarını saçmaya hazır 
durumda beklediklerini, son olaylarla da göstermişlerdir. · 

12 Eylül sonrasında yurt dışına kaçan bölücü örgüt mensupları, Lüb
nan ve Suriye' de üstlenerek, buradaki Filistin kamplarında barınmaya ve 
eğitilmeye başlamışlardır. Bu arada, ASALA, Japon Kızıl Ordusu, İtalyan 
Kızıl Tugayları, Alman Baeder Mainhof örgütü ve diğer milletlerarası te
rör örgütleri ile de yakşın ilişkiye girmişlerdir. Ayrıca, gerek yurt dışına 
kaçan, gerekse yurt içinde faaliyet gösteren illigal örgütlerin de yardım 
ve desteklerini sağlamışlardır. 

1982 yılında, İsrail'in Lübnan topraklarını istilası neticesinde, bu ül
keyi terk eden ayrılıkçı örgütler, Suriye'de himaye edilerek terör eğitim
lerini sürdürmüşlerdir. Buradaki mihrakların yardımıyla, ASALA ve Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi ile yaptıkları görüşmelerde, müşterek eylem 
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planlarını hazırlamışlardır. 1983 yılı başlarnda, Irak Kürdistan Demokrat 
Partisi ile yapılan anlaşma sonucu, bölücü örgütler militanlarını Kuzey 
Irak'a kaydırmışlardır. ASALA ile birlikte hareket :etmeye başlayan bu 
çetelere karşı, 1983 Mayıs ayı sonlarında bir sınır operasyonu yapılmıştır. 

Günümüzdeki olaylar, daha ziyade sınıra sıfır noktasın:ı yakın böl
gelerde meydana gelmektedir. Yani eylemler sınıra yakın yerlerde cereyan 
etmekte, bölgenin son derece dağlık, kayalık olma avantajından faydala
nan teröristler, vur-kaç takdiği uygulanarak kısa sürede sınırı aşabilmek
tedirler. Sınırın Irak ve İran tarafları tamamen korumasız durumda ol
duğundan, iki taraflı kontrol mümkün olamamaktadır. Bölgenin kır ge
rillacılığın müsait olması, gizlenmeye elverişli mağaraların ve tabii en
gellerin çok sayıda bulunması da, eşkiyanın takibini güçleştirmektedir. 

Yüce Meclisin Değerli Üyeleri, 

Anavatan Partisi olarak, kurulduğumuz günden beri, Milli birlik ve 
bütünlüğümüze en başta gelen yeri ve önemi verdik. Parti Programımızda 
ve Seçim Beyanamemizde «Huzur ve güven» in sağlanması ve idamesi, en 
önemli mesele olarak belirtilmiştir. Hükümet Programımızda da, «Milli 
birlik, asayiş ve huzurun temini» birinci sırayı almıştır. Nitekim, bu yol
daki çalışmalarımız ve gayretlerimiz, hiç ara verilmeksizin devam etmiş
tir ve devam etmektedir. 

Şu noktayı ısrarla belirtmek istiyorum : 

Hükümetimiz, huzur, güven ve asayişin sağlanmasına gereken önemi 
vermiş ve bu konuda başarılı olmuştur. Nitekim, 12 Eylül ~ 980 tarihin
den itibaren, süratle azalan anarşik olaylar, Hükümetimiz döneminde de 
bu azalma eğilimini sürdürmüştür. Konuşmamın başlangıcında kısaca 
işaret ettiğim ~sayişe müessir olay sayılarının yıllara göre mukayes·esi, bu 
gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Bunun neticesinde de, yüksek bilgi
lerinjz tahtında Sıkıyönetim 25 il'den kaldırılmıştır. Halen 41 il'de Sıkı
yönetim, II İl'de Olağanüstü hal bulunmaktadır. Sıkıyönetim kaldırılan 
illerde herhangi bir aksama meydana gelmemiştir. 

Faaliyetlerini Güvenlik Kuvvetlerince yakından takip edilen illegal 
örgütlerin çalışmaları, zamanı geldiğinde yapılan operasyonlarla ortaya 
çıkarılmaktadır. Nitekim, yine 1 Ocak 1984 gününden itibaren yapılan 
operasyonlarda; aşırı sol kesimden 2405 kişi, bölücü kesimden 424 kişi, 
aşırı sağ kesimden 298 kişi olmak üzere 3127 kişi yakalanmıştır. Bu ya
kalamalar sırasında, 109 otomatik silah, 211 tabanca, 17651 mermi, :ıo av 
tüfeği ve bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geç
miştir. 
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İllegal örgüt faaliyetlerinin özellikle İstanbul' da temerküz ettiği ve 
olayların yarıya yakın bölümünün de, bu şehrimizde cereyan ettiği görül
mektedir. Bu sebeple, son iki ay içinde İstanbul' da yapılan operasyonlar 
neticesinde, 9 illegal örgütün faaliyetleri ortaya çıkarılmış ve 159 militan; 
28 tabanca, ·1940 mermi, 4 el bombası, 156 fünye, 129 patlayıcı madde ile 
yakalanmıştır. Bu operasyonlarda bir takım örgüt elemanları ile silahlı 
çatışma vuku bulmuştur. Ancak, hiçbir emniyet görevlimiz çatişmalarda 
yara almadan operasyonlar tamamlanmıştır. 

Bu arada, Anavatan Partisinin İstanbul Teşkilatına bomba koyan 
örgüt, 15 gün içinde suç delilleri ile birlikte yakalanarak adalete sevke
dilmiştir. 

Operasyonlarda yakalanan örgüt elemanlarının sorguiamalan sonu
cunda; 

- 12 Eylül öncesi Turhal ilçesinde 4 kişinin öldürülmesi, 

~ Zeytinburnu'nda bir kahvenin taranması sırasında bir vatanda
şın öldürülmesi, 

- 15 Eylül 1981 tarihinde okmeydanında bir banka soygunun ger
çekleştiren ve iki. Jandarma erini şehid edilme~i, 

Giıb1, 34 gasp ve soygun, 44 öldürme olaylarının şimdiye kadar meç
hul olan failleri de ortaya çıkarılmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Sizlerle Emh - Şemdinli olayları konusunda aldığımız tedbirleri de 
kısaca anlatacağım, 

Eıvvela şu noktayı ısrarla belirtmek istiyorum : Hükümetimiz, hu
zur ve asayişin temini konusunda fevkalade hassastır. Mesela, iddia edil
diğinin aksine, Eruh ve Şemdinli hadiseleri, vukuundan hemen sonra 
dikkatle izlenmiştir. Başbakan olarak, yapılan operasyonları günü gü
güne takip ettim. Olayların hemen ertesinde 16 - 19 Ağustos günlerinde, 
İçişleri Bakanı, yanında İçişleri Müsteşarı, Jandarma Genel Komutanı 
ve Emniyet Genel Müdürü olduğu halde Eruh - Şemdinli ve Güneydoğu' -
dakl bütün operasyon bölgelerini gezmiştir. lçişleri Bakanı, bundan baş
ka son iki aylık dönemde, ikisi aynı bölge olmak üzere dört defa, Doğu 
ve Güneydoğu'yu ilçe ilçe, k1öy köy dolaşmıştır. Daha sonra Sayın Cum
hurbaşkanımız ve Genel kurmay Başkanımız da aynı bölgelere gittiler. 
Başbakan olarak, son seyahatim hariç tutulursa, Doğu ve Güneydoğu'ya 
beş defa ben gittim. Bakanlar Kumlu'nun tamamı, bu bölgemizi defalarca 
ziyaret etmiş, prdblemlerini yerinde görerek tedbirler almaya gayret et
mişlerdir. 
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. Ancak,_ şurasını da hemen belirteyim. Biz, hiç bir zaman terörle mü
cadelede aldığımız tedbirleri, iç politika malzemesi olarak kullanmadık. 
I.<.aldı ki, bu mücadelenin devamlı gündeme getirilmesi de, terörist örgüt
lerin propagandasının yapılmasından başka işe yaramaz. Sayıları birkaç 
yüzü geçmeyen eşkiyayı muhatap alarak heyecanlanmyı doğru bir poli
tika olarak görmüyoruz. Olayları, büyük bir Millet ve Devlet olmanın 
haklı . gıırur ve şuuru içinde değerlendirmeye kararlıyız. 

Değerli Milletvekille~, 

Eruh ve Şemdinli olaylarında, önce _mahalli güvenlik _ komutanları, 
vak'a mahallerine diğer bölgelerden ilave kuvvet sevkederek takip ve 
arama operasyonlarına derhal başlamışlardır . 

. , ~ .. 

İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı ile, 7 nci Kolordu ve 
Bölge Sıkıyönetim Komutanı, Hakkari ve Siirt illerinin bütün ilÇelerini 
gezerek olayları incelemişler ve gerekli operasyonlar için mevcut kuv
vetlerini görevlendirmişlerdir. 

Bu arada, devamlı temas halinde bulunduğum Genelkur~ay Baş
kanlığr ile, .bölgeden gelen ilave bilgilere istinaden, olayların mahiyeti ve 
uygulama metodlan itibariyle önemli olduğu görüşünden hareketle, baş
langıçta. Bölge Sıkıyönetim Komutanlığınca normal Sıkıyön.etim ve Asa
yiş. ı1ygulamalan ile başl~tılan operasyonların, daha koord~1:1eli, planlı ve 
merkezi tedbirlerle ve ilave kuvvetlerle yönlendirilmesi . kararına varıl
mıştır. 

Değerlendirmeler sonucunda, bölgenin topoğrafik yapısı da dikkate 
alınarak, anti-terör harekatına elverişli ve kabiliyetli Kara Kuvvetleri ve 
Jandarma Birliklıerinin Bölgeye intikali ve derhaJ operasyonlara baş-
laması s~ğla_nmıştır. · 

Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bölgede yürütülmekte olan hare
katıne Devlet otoriye ve güvenliğini devam ettirmek, huzüru sağlamak, 
etkin bir hudut kontrolu ile, özellikle Irak ve İran'dan Türkiy,e'ye illegal 
giriş ve çıkışları önlemek ve Türkiye'deki teröristleri tecrid etmektir. 

-Bu harekat, tamamen 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 2803 sayılı 
Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanunu'na dayalı olarak, bu ka
nunardaki yetkiler ve hukuk kaideleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
ÖzeHikle bölge halkının tedirgin edilmemesi ve herhangi bir şekilde 
haksız ve yersiz bir muameleye maruz kalmaması hususunda, Güvenlik 
Kuvvetlerimizce büyük bir dikkat ve itina gösterilmektedir. Halkın an
layış ve desteği konusunda şükran duygularımı burada tekrarlamak is
terim. 
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Kararlr tutumumuz ve sürdürülen harekat sonucunda, teröristlerin 
küçük gruplara bölünerek, Siirt ve Hakkari illerinden mücavir illere 
kayr:ırak, buradaki kırsal bölgelerde barınmaya çalışmaları ve ayrılıkçı 
görüşleri istikametinde propagandayı devam ettirmeleri karşısında, ha
rekat bölgesi genişletilerek, bu bölgeye bir kısım daha uygun kahili
yette ilave birlik sevkedilmiştir. Böylece operasyon bölgesinde, daha 
öncekinin üç misli sayıda ve güçte güvenlik kuvveti bulundurma imkanı 
sağlanmıştır. 

Bunların yanında köylerde 15 Ağustos 1984 gecesinden bugüne ka
dar yürütülen harekat; bölge aramaları, eylemlere karşı operasyonlar, 
istihbarat veya ihbara dayalı operasyonlar, hudut kontrolu ve güvenliği 
tedbırleri şeklinde uygulanmıştır. 

Bu operasyonlarda; 1415 kişi gözaltına alınmış, 696 kişi sorgulama
larını müteakip serbest bırakılmış; terör eylemi zanlısı olarak 60 kişi 
Sıkıyönetim Savcılığına, kanun kaçağı durumunda bulunan ve diğer suç
lardan aranan 138 kişi de Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmişlerdir. 
Halen 517 kişinin sorgulaması devam etmektedir. Böylece. 715 kişi tu· 
tuklu veya gözatında bulunmaktadır. 

Sa)rın Milletvekilleri, 

Hudutlardaki güvenlik tedbirlerine de ağırlık veriyoruz. Karşılıklı 
sızmaları önleyecek tedbirleri, komşu ülkelerle işbirliği imkanlarından 
da faydalanarak alıyoruz. Nitekim, Dışişleri Bakanı'nın Başkanlığında 
Irak'a giden bir heyetimiz, teröristlerle mücadele konusunda müsbet 
görüşmeler yapmış ve iki ülke arasında bazı prensip kararlan alınmıştır. 
Buna göre, istihbar! bilgiler sağlıyacak ve terör sızmalarını önleyecek 
tedbirlerin alınması ve gerektiğinde teröristlerle koordineli bir müca
dele yapılması hususlarında mutabakata varılmıştır. Yakında İran ile de, 
bu konu üzerinde görüşmeler yapılması planlanmış~ır. 

Aynca, bu bölgede istihbaratın güçlendirilmesi, fiziki engel siste
minin geliştirilmesi ve benzeri tedbirler üzerinde de çalışılmaktadır. 

Muhterıem Üyeler, 

Partimizin programının, seçim beyannamesinin yazıldığı ilk gün
lerden, Hükümet Programımıza kadar, «Doğu ve Güneydoğu Anadolu» 
nun kalkınmasına ayrı bir yer ve önem verdik. Bunu sadece kağıt. üze
rinde de bırakmadık. Hükümet kurulur kurulmaz, daha Programızı 
Meclis' de okumadan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu hızla kalkındırmak 
için yeni bir Teşvik Kanununu Meclis'e sevkettik ve kanunlaşması için 
gayret gösterdik. 
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Bölgelerarası dengesiz gelişmeyi zaman içinde gidererek, kalkın
mada öncelikli yörelerle· diğer yöreler arasındaki gelişmişlik farkını ka
patmak, Hükümetimizin temel hedefleri arasındadır. 10 aylık iktidar 
döntmimizde, bu maksatla kanunlar hazırladık; kararnameler yayınla
dık; Uzun vadeli plan hedefleri ve stratejisi ile Beşinci Plan'da ve 1985 
yılı Programı, Yatırım Programı ve Bütçesinde, hep bu temel hedefi 
göz.önüne aldık. 

Sayın Milletvekilleri, 

Yine Siyasi hayata başladığım günden beri ifade ediyorum; poli
siye tedbirler, temelçleki ekonomik ve sosyal tedbirlerle desteklenme
dikçe, uzun dönemde bir netice alamayız. Memleketimizde bölgelerarası 
dengesizlikleri, bütçe imkanlarımız nisbetinde sür'atle telafi etmek mec
buriyetindeyiz. 

Bu görüşten hareketle, özellikle Temmuz ayında çıkardığımız Teş
vik Kararn~mesi ile, kalkınmada öncelikli yöreler, tabii, başta Doğu ve 
Güneydoğu bölgeleri, daha önce benzeri görülmedik bir şekide teşvik 
edilmişlerdir. Yüzde yüze ulaşan yatırım indirimi, her türlü vergiden 
muaf yatırımlar, ücretlilerde özel vergi indirimleri, çeşitli fonlardan 
finansman imkanı ve buna benzer çeşitli imkanlar sağlanmıştır. 

1984 yılında bu bölgelere yapılan kamu yatırımları, . toplam kamu 
yatırımlarının yüzde 18.7'sini oluştururken, bu oran 1985 yılı için yüzde 
25,4'e çıkarılmıştır. 1983 yılında ise, bu oran yüzde 17,8 idi.. 

1984 yılı Bütçesi'nin ek ödenek kanunu ile arttırılan «Yatırımları 
Hızlandırma Fonu», ağırlık olarak kalkınmada öncelikli yörelere tahsis 
edilmiştir. Bu ilave yatırımlara, bölgeye yaklaşık olarak 25 bin kişilik 
ilave istihdam imkanı sağlanmıştır. 

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde, bir yandan eğitim, sağlık gibi 
sosyal yatırımlara, diğer yandan sulama, köy yolu, köy elektrifikasyonu, 
köy içme suyu ve haberleşme gibi yatırımlara öncelik verilmiş bulun
maktadır. 

Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasında, :ekonomik ve sosyal alt
yapı meselesine öncelik veriyoruz. 1985 yılında, bu bölge için Devlet 
Pfanlama Teşkilatı"na teklif edilen bütün sulama projeleri programa 
alınmıştır. Ayrıca, bu konudaki. projeler 1984 yılı ek programına da alı
narak sür'atlıe uygulamaya başlanmıştır. Buna ilaveten, sulama konu
sundaki 'bütün etüd- projeler, ilgili kuruluşlardan istenmiştir. 

Köy yolları, köy içme suları ve köy elektrifikasyonu, bu bölgede 
özel bir programla yürütülecektir. Esasen, Hükümetimizin kuruluşun-
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dan beri bir devlet bakanı bölgedeki yatırımları .özel olarak takip et
mektedir. 

·Bölgede,· tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük önem veril
mekte, bu konuda özel kalkınma projıeleri uygulanmakta ve yenileri de 
hazırlanmaktadır. Bu bölgede, iki yeni şeker fabrikası, hizmete 'açılmış
tır. İki adedinin de yapımı programa alımrtıştır. Bu tesisler de, t~rım ve 
hayvancılığın gelişmesine yardımcı olacaklardır. 

Diğer taraftan, istihdamı gıeliştirici .sanayi projelerine ağırlık ve
rilecek, diğer bölgelerin aksine devlet, bu bölgelerde imalat sanayiinin 
geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. 

Kamu Ortaklığı Fonu'nun kaynakları öncelikJe bu bölgelerdeki ya
tırımlara yöneltilecek; ayrıca, müstakil bir «Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu» . kurulacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınma~ı konusundaki programımızın, 
son hadiselerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar, Anavatan Partisi'nin ilk ku
ruluş günlerinden itibaren hazırlanan programlardır. Nitekim en önemli 
tedbirleri ihtiva ede nteşvik kararnamesi, hadiselerden önce uygulamaya 
konulmuştur. 

Huzurlarınızda ilan ediyorum, inşallah beş sene içerisinde bu bölge
de, yolsuz, susuz, elektriksiz köy kalmıyacaktır. 

Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Baştan .'beri yaptığımız tahlil ve tedbirlere ilaveten, anarşi ve terör
le mücadele konusunda Devlet olarak müşterek bir politika tesbit etme
liyiz. 

Türkiye'mizin milli birlik ve bütünlüğünün korunması, anarşi ve 
terörle mücadele edilmesi konusu, sadece siyasi iktidarların sorumlulu
ğunda değildir. 

Bu, aynı zaman bir Devlet mes'elesidir. 

Anarşi ve terörle mücadele, topyekun bir mücadeledir. Bu mücade
le bütün devlet organlarınca birlik ve bütünlük içinde yürütülmelidir. 
Parlamentosuyla, Basınıyla, Sendikalarıyla, Akademik müesseseleriyle, 
Yargı Organlarıyla her kuruluş ve kişi, anarşi ve terörle mücadele konu
·sun da birleşmeli ve müşterek bir politika takip etmelidir. 

Bu mücadele, iç politika malzemesi yapılmadığı ve samimyetle des
teklendiğ;i ölçüde başarılı olacaktır. Esasen bütün siyasi partilerimizi, 
böyle bir yaklaşım ve anlayış içerisinde gördüğümüzü ifade etmek iste
rim, Milletçe geçirmekte olduğumuz bu önemli imtihanı başarı ile ve
receğimize inanıyorum. 
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Değerli Milletvekilleri, 

Bütün bu müşterek tutumumuz yanında, hadiseler karşısında so
ğukkanlı tavrımız da esastır. Çünkü anarşist ve teröristler; basını, par
lamentoyu ve karar mercilerini heyecanlandırıp maksatlarına ulaşmak 
isterler. Bu taktikle küçük güçlerini büyük göstermek isterler. Bu da, 
meselelerin içyüzünü ve teferruatını bilmeyen vatandaşı yersiz endişelere 
sev keder. 

Başta basın ve yayın organları olmak üzere, bütün ilgililerden rica 
ediyorum: Ayrılıkçı terö.ristlerin, anarşist militanların istedikleri rek
lamı yapmıyalım. Onların ekmeğine yağ sürmeyelim. 

Muhterem Üyeler, 

Bu olaylar karşısında telaşa ve heyacana kapılmadan yapacağımız 
değerlendirmelerde şu noktalar nazarı dikkati çekmektedir. 

- Terör mihrakları artık içeride eylem yapabilecek ve saldın dü
zenleyebilecek güçte değildirler. Bu itibarla Türkiye'ye dışarıdan ve sı
nırdan saldırmayı tercih etmektedirler. 

- İki komşumuz Irak ve İran'ın bey yıldan beri sürdürdükleri sa
vaş, Türkiye'yi ciddi surette rahatsız etmeye başlamıştır. 

- Anarşi ve terörle yapılan mücadelede, devamlı bir mücadeledir. 
Konu üzerinde hassasiyetle durmak ve gaflete düşmemek gerekmektedir. 

- Bütün tahriklere rağmen, bölge halkının, gösterdiği · olgunluk ve 
devletine bağlılık takdirle yadedilecek niteliktedir. 

Sayın Üyeler, 

Diğer bir önemli nokta da, bu hadiseleri devamlı olarak siyasi ni
telikte gösterme temayülüdür. Bu olayların, terör olayları olduğu konu
sunda hiçbir şekilde taviz veremeyiz. 

Bu konuda kimsenin tesirinde kalmayız. Önemli olan, Türk Devleti'
nin v~rlığı ve zekasıdır. Önemli olan, memleketimizdeki vatandaşlarımı· 
zın huzuru ve skunudur. Bu ıdeğerlerimiz, falan yerdeki kuruluşa üye ol
maktan, filanca kişinin düşüncesinden daha önemlidir. 

Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Biz sakin ve dikkatliyiz. Teröre meydan vermeyiz. Ancak aceleci ve 
dikkatsiz de olamayız. 

Hükümet olarak Yüce Meclisimize ve 'Basına muayyen fasılalarla 
asayiş ve huzur konusunda bilgi vermeye bundan sonra da devam edece
ğiz. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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BUSİNESS INTERNATIONAL TARAFINDAN DÜZENLENEN 

YUVARLAK MASA TOPLANTININ AÇILIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

17 Ekim 1984 

Sanayi ürünlerinin toplam ihracatta bir kaç yıl öncesindeki yüzde 
30'luk payı bugün yüzde 75'e çıkmıştır. Bu Türk sanayiinin gelişmesinin 

bir göstergesidir. Bizim amacımız halen 5.6 olan kalkınma hızını yüzde 
7'ye çıkartarak işsizliği önlemektir. 

Türkiye borçlarını düzenli bir şekilde ödemektedir. Türkiye dış dün
yadan kredi alabilen bir ülke durumuna gelmiştir. Türkiye'delH yabancı 
yatırımlar birkaç yıl içinde hızlı bir gelişme gösterecektir. Yabancı ya· 
t1nmlar için Türkiye'de müsait bir ortam oluşturulmuştur. Türkiye tec
rübesi, gelişmek~e olan ülkelere de bir örnek oluşturacaktır. 
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TAŞUCU'NDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

19 Ekim 1984 

Soru : - Doğu' da teröristlere karşı sürdürülen operasyonlar hangi 
aşamada? 

Cevap: - Operasyon devam ediyor. Şu anda opere:ısyonun tamamı 
Türkiye sınırları içinde yapılıyor. Irak'la bu konuda bir görüşme yapıldı. 
Halefoğlu, bu iş için Irak'a gitti. İçişleri Bakanı da İran'a gidecek. An
laşmalar olduğu takdirde, hareket bu ülkeler .c;;ınırları içerisinde beHrli 
şartlar altında olabilirse olur, ama şu anda bir ihtiyaç duyulmamıştır. 

Soru: - Gökova Termik Santraliyle ilgili tutumunuz ne olacak? 

Cevap: - Hükümet olarak düşüncemiz santralı oraya kurmak, Ar
kadaşlar bakacaklar, yerine göre biraz ileri biraz geri kurulacak. Bu işi 
boyuna dürtüyorsunuz ondan sonrada elektrik kesilince ilk önce sizin 
ele1<triğinizi keseri2. Elektrik kesintisi yapılan günleri unuttunuz. Şimdi 

memleketin kaynağı yok. Bu kaynaklar termik santrallardır. Orada enerji 
kaynaklan fevkalade kısıtlı. Linyit kömürü ancak · bulunduğu yerde kul
lanılır, uzak mesafeye nakledilmez. Kalorisi düşük kömür olduğu için baş
ka yere taşınamaz, bu nedenle santral o civarda bir yere yapılacak. 
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SİLİFKE'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

19 Ekim 1984 

Gelecek nesillere daha iyi, daha mutlu bir Türkiye bırakmak için 
milletçe, birlik ve beraberlik içinde bulunmamız gerekir. 

Geldiğimde, eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde ilerlemiş bir 
Silifke gördüm. İnşallaih daha da ilerleyecek. Sulamalar artıyor. Her za
man ifade ettiğim gibi su konusu önemli meselemizdir. Plana aldık. Gök
su Irmağı üzerinde baraj yapacağız. Elektrik enerjisi üreteceğiz. Ancak 
bunun yanında sizler de çok çalışmalısınız, bir ma!hsul alıyorsanız, ikiye, 
iki mahsul alıyorsanız üçe çıkarmalısınız. Zannediyorum ki biz, iyi yol
dayız. 

Memleketimiz daha iyiye, daha mutlu günlere gitmektedir. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. 50 milyonluk koskaca, Türkiye. dünyanın sa
yılı ülkeleri arasına mutlaka girecektir. Ancak birlik ve beraberlik içinde 
daha fazla çalışmamız şarttır. 
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ERDEMLİ'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

19 Ekim 1984 

Bugün Türkiye büyük bir iktisadi hareket içindedir. Yaş sebze ve 
meyve ihracatçıları gayet iyi bilirler ki, ihracat önemli bir artış göster
miştir. Üreticimiz artık malını Türkiye dışında da pazarlamaktadır. Bu 
sebeble de ürününüz daha iyi para etmektedir. 

Eskiden malınız bir Ankara'ya bir İstanbul'a giderdi. Şimdi Cidde' 
ye gidiyor. Kuveyt'e gidiyor, Bağdat'a, Amman'a Birleşik Arap Emirlik
lerine gidiyor. Talep arttıkça bizim mallarımız da daha iyi bir değer ka
zanıyor. 

Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz derken, ıhracatla, Türkiye'nin 
tabii kaynaklarını harekete geçirmekle ve bir de çalışkan insanlarım de\.·
reye sokmakla·· bu işi tamamlayacağımızı zannediyorum. Zaten dikkat 
ederseniz, son 8 - 9 aydır, memleketimizde büyük bir hareket başlamış
tır. Türkiye Büyük İktisadi hareket içindedir. Hemen her gittiğim yerde 
inşaatların arttığım, satışların çoğaldığını görüyoruill:. ·Bu sene, elektri.k 
satışları da yüzde 10 artırır. Geçen sene yüzde 2-3 civarında idi. Bütün 
bunlar sınai gelişmeninde hızlandığını açıkca göstermektedir. Sizden al
dığımız destekle inşallah çalışmalarımızı hedefine vardıracağız. Bunun 
için, birlik ve beraberlik içinde yumruk gibi olmalıyız. 
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KOZANLI'DA KROM • SAN TESİSLERİNİN AÇILIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

19 Ekim 1984 

Bu sabah Silifke'nin Taşucu'ndan başladık ve orada bir büyük tesisı 
devreye soktuk. Bu tesis Türkiye'nin ormanlarını değerlendiren ve o or
manlardan kraft kağıdı, yani çimento ·. torbası ve kutu, mukavva yapan 
önemli bir tesistir. 2 binden fazla insana iş veriyor. 

O tesisi açtıktan sonra bir sulama tesisini devreye koyduk. O tesiste 
gerçi 1500 hektar kadar bir sahayı suluyordu ama, buranın arazisi kıy
metlidir. Sera yaparsanız dönüm başına bir milyon alırsınız. Yani 1500 
hektardan netice itibariyle çok daha fazla üretip, mahsul ede edilebili· 
nir. Bunları da gördük. 

Şimdi ·burada bambaşka bir tesisi ağır ~imya sanayinde önemli bfr 
tesisi devreye alıyoruz, Gene memleketin hammaddesini kullanıyor, kro
munu kullanıyor, krom cevherini ve aynı zamanda burada üretilen so· 
dayı kt.Jllanıyor. Diğer mineralleri kullanıyor. Hemen hemen yüzde 90- 95 
tamaı:niyle yerli hammadde girişiyle çalışan bir tesis. Boya sanayiinde, 
diğer sanayi dallarında önemli bir tesis. 800 kadar işçimize, insanımıza 
iş sağlıyor. Bu tarafı da önemlidir. Önemli olan bir başka tarafı da hemen 
lhracat kapısını açılmış olmasıdır. 

Vaktiyle bu memlekette yapılan sanayi tesisleri uzun süre kendi· 
lerini, ihracat yapmak bir tarafa gümrük duvarları gerisinde koruma 
mecburiyetindeydi. Ama son 4 - 5 yılda bu durum süratli bir değişmeye 
uğramıştır. 

Bu tesisin yapımında büyük des'tek ve yardım sağlayan Sovyetler 
Birliği ile daha geniş bir komşuluk münasebeti çerçevesinde, başka işbir
liği imkanları bulmamız da mümkün olacaktır. 

!Ayrıca fabrikaya katkısı olan ve sanayi kuruluşlarının anası haline 
gelmiş olan İş Bankası da bugüne kadar sanayinin gelişmesinde çok 
önemli rol oynamıştır. Gelişen, kalkınan Türkiye'de İş Bankası'nın ve 
onun sanayi kuruluşlarının büyük atkısı olacaktır. Hükümetimiz Türk 
sanayine etkili hizmet veren bir bankamızı ve yöneticilerini her zaman 
destekleyecektir. 
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MERSİN'DE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

19 Ekim 1984 

Türkiye her geçen gün biraz daha kuvvetli hale gelmektedir. Budu
rumuda kıskananların sayısı giderek artmaktadır. 

Memlekette demokrasinin çok sağlam temeller üzerine yerleşmesi 
için verilen oylara sahip çıkılması gerekir. Bizler, Türkiye'nin bazı me
selelerine çok daha büyük ağırlık veriyoruz. Bunlardan bir tanesi huzur -
güven meselesidir. Bundan fevkalade dikkatliyiz. Ve size şunu açıkca söy
leyeyim, memleketteki ufak tefek hadiseler git gide aşağıya doğru gi· 
diyor. 12 'Eylül' den bu tarafa bu hadiseler azalma eğilimini devam ettiri
yor, bizim idaremiz zamanında da, hiçbir fark yok. İkincisi, orta direk 
dediğimiz sizlerin güçlendirilmesi meselesi. Bu konuda da bütün ağır
lıkla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Üçüncüsü işsizlik meseles:, 
tabi kolay bir mesele değil. Yani yılların biriktirdiği bir işsizlik var mern . 
ieketimizde. Ama şunu söyleyelim yabancı sermayesi ile devletin kat
kısı ile özel teşebbüsün gücü ile vatandaşımız gücü ile yeni iş sahalarını 
akıllı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Bana işsizliğin yavaş yavaş 
biraz azalma eğilimine girdiği bir işaretle söylediler. Adana'ya Doğu'dan 
Güney Doğu'dan pamuk zamanında çok insan gelir, öyle değil mi? Bu 
sene azalmış biraz. Neden, çünkü kendi memleketlerinde de bir takım iş
ler açılmaya başladı. Açılacak, daha iyi hale gelecek. Ben her zaman şunu 
söyledim. İşsizliği bir günde halledemeyiz. Bir senede de halledemeyiz. 
Ama akıllı olursak, ama sistemli politikalar izlersek, bu da yavaş yavaş 
aı;alacaktır. Vatandaşımızı daha rahat ettiririz. Çünkü vatandaşın en tabii 
arzusu iş sahibi olmak. Yani bana para ver demiyor ki, bana bak demi
yor ki, bana iş ver diyor. Doğrusu da bu. 

'Düşünün bir kere, içtiğiniz yabancı sigaradan, onun dumanından bi
le konut yapıyoruz. Parasını biz alıyoruz, şimdiden milyarlar birikmeye 
başladık. 

2.5 - 3 ay içerisinde kooperatiflere 25 milyar lira kredi verilmiştir. 
Bu sene sonuna kadar 60 bin konut devreye girecektir. 

Türkiye dünyanın en kritik bölgelerinden birinde yer almaktadır. 
Beş yıldır devam eden İran - Irak savaşı yüzünden insanların servetleri 
mahvolmakta paraları boşa harcanmaktadır. Biz sulh ve sukCm içinde bu
rada yaşıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi bir istikbal hazır
lıyoruz. 
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Her zaman mazimize baktığımız zaman şahit olursunuz, gorursu
nüz. Türkiye'nin bu kadar gelişmesini ilerlemesini istemeyenler var. 
Onun için belli zamanlarda önümüze taş koyabilirler ama, hepinizin hu
zurunda söylüyorum. Birlik ve beraberlik içinde akıllı idarecilerle bütün 
bu engellerin hepsi aşılır. Onların hepsi boşa çıkar. 

Bakın Güneydoğu' da iki ilimizde bir avuç eşkiya terörist dış tesir
ler altında bazı şeyler yapmaya kalktılar. Bı1nlar niçin bunu yapıyorlar. 
Size açık söyleyeyim. Bunu Meclis'te de söy1edim. Çünkü, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'ya ciddi bir kalkınma meselesi getirmedik. İlk defa 
bu devre Ağustos ayı başında da bunu ilan ettik. Bu hareketlerden evvel. 
Dedik ki, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini biz yeneceğiz. Oraları 
çok daha iyi hale getireceğiz, yatırımlar yapacağız. Yaptık ve yapmakta
yız. Orada çalışan insanların ücretlerinde değişiklikler yaptık, vergiyi 
daha azalttık. Hemen Ağustos' dan itibaren başladık. Daha fazla köye 
elektrik yaptırdık. Daha fazla köye yol, daha fazla okul, bu gibi hizmet
leri de daha fazla hale getirmek için de programlar yaptık ve tatbikatına 
başladık. 

'Bunu çekemeyenler var. Niye çekemiyor? Gayet basit. Eğer bunlar 
yapılırsa Do~ ve Güneydoğu Onadoludaki istismar meselesi, efendim 
size hiç bakmıyorlar, etmiyorlar lafları bir daha kullanılmayacak. Bunu 
bildikleri için de gelip Doğuda bir takım rahatsızlıklar yapmaya çalıştı
lar, ama hepsi bir avuçtur. Fazla büyütmeye de gerek yok. Onuda söylü
yorum. Tabi bunu dış alemde de kullanmak istiyecekler. Bizim bazı ba
sınımızın yanlış neşriyatını da alıp işte Türk ordusu burada şunu yapıyor 
bunu yapıyor gibi laflar getireceklerdir. Hepimizin çok dikkat etmesi 
lazım. Çok dikkatli olmamız lazım, bunu açıkca söylüyorum. Çünkü Tür
kiye dünyanın en kritik bölgelerinden birindedir. 
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MERSİN İÇME SUYU TESİSLERİNİN AÇILIŞINDA 
YAPILAN KONUŞMA 

19 Ekim 1984 

Çukurova Allahın lütfuna sahip bir yöredir. 

Buralarda su var, güneş var, çalışkan insanlar da var. Şimdi geriy~ 
kalan nedir? İyi bir idare. Yapılan işlerin hepsi sizler için, yani insanlar 
için. Başka 'türlü olamaz. Biz, her zaman söylediğimiz gibi, halkımızın 
emrinde ve hizmetindeyiz. Çünkü bu memlekette, demokratik rejimin 
temelinde, halkın iradesi, milletin iradesi yatıyor. O da nedir? Seçim za
manında, oylarınızla bizi istemezseniz, başkasını getirirsiniz. Başkası ol
mazsa bizi getirirsiniz. Siz gene en iyisini bulup getirirsiniz. Kabahat de 
sevap da size ait olur, öyle değil mi? 

Türkiye bi;iyüyerek, kuvvetli bir hale gelmektedir. Dünyanın gözü 
üzerimizdedir, haberiniz olsun. Dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoru'.: . 
Etrafımızda hep ateş var. İran - Irak, işte Lübnan'daki meseleler. Ama 
akıllıca götürürsek, hiç bunlara bulaşmadan, memlekete sulh ile sükun 
da götürürsek, memleket ileriye gider. 

Görüyorum, yüksek okul istiyorsunuz. Memleketin her tarafına 
yüksek okul, üniversite yapıldı. Daha da yenileri açılabilir. 

Okuyacak gençlerimiz çok ama, mühim olan nedir? Okumak kafi 
değil, onlara iş bulmak lazım. Öyle mi? ... Yani, yeni iş sahaları açılacak. 
İş .bilenin kılıç kuşananın derler ... O, işin nasıl açılacağını, az para ile 
ne ·kadar çok iş yapılacağını bilmek lazım. Paralan çarçur etmemek la
zım. Hesabı kitabı iyi bileceksiniz. Dünyada gelecek, size yatırım yapa
cak... İçerden, köylümüz - kentlimiz, gayret edecek, Türkiye'yi daha bü
yüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakın, biz ilerle
dikçe, yani ileri gittikçe, önümüze taş koymak isteyecekler çıkıyor, habe
riniz olsun. Koysalar bile biz üzerinden atlar geçeriz. 
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GAZİANTEP'E GİDERKEN BASIN MENSUPLARININ . 

SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

20 Ekim 1984 

Soru : Son günlerde sık sık konuşmalarınızda «Demokrasi» konu
suna değinmenizin özel bir nedeni mi }var? 

Cevap: Buna ·önem vermemin sebebi bazı basın organlarının ya
yınlarını Demokrasi ilkeleriyle !bağdaşır görmediğim içindir. Bunun için 
ağırlık veriyorum. 

Resimler, fotoğraflar, yayınlar var. Bunları burada tek tek söyle
mek istemiyorum. Herkes kendisine düşeni anlar. 

Hem bir taraftan demokrasi havariliğini yapıyoruz. Hem de yayın
lara baktığımız zaman demokrasiyle bağdaşır görmüyoruz. Türkiye' de 
demokrasinin. sağlam temellere oturmasını sanki arzu etmeyenler var 
gibi geliyor. Bir misal vereyim. Bir gazeteiniz yazmış 60 tane köy hu
dutta boşaltılmış diye. Bu haber bizim bildiğimize göre, bizim radyonun 
yayınlarında var. Hiç ;böyle birşey yok. Katiyen böyle bir şey yok. Bu 
nasıl yazılır? Buna benzer resimler var. Yani o resimler dahi, ~anki dı
şarıya «Türkiye'de demokrasi yok» dedirtmek için çekiliyor. Ama o ıre
simleri verenler hakkında da bazı tahkikatımızın olması lazım. 

Soru : Irak sınırına ımayın döşendi mi? 

Cevap: Hayır. mayın, falan yok. Hudutta yasak bölge ilanı gibi bir 
düşünce de bulunmuyor. Yasak bölgeler sadece belirli yerlerde olur. 
Tedbirler ~lınır. Söylediğimiz engellerin konulması kolay değil o kadar. 

Soru: Şemdinli olayları ile t.iran'ın bir ilgisi olabilir mi? 

Cevap: İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar İran İçişleri Bakanının davet
lisi olarak İran'a gidecek, Şemdinli'deki hadiselerden bir kısmının o ta
raftan geldiği konusunda bilgimiz bulunmakta. ' Konuyu İran' da da ko
nuşmayı düşünüyoruz. 

Soru: Üniversite öğrencilerine ek sınav hakkı verilecek mi? 

Cevap: Ek sınav hakkı konusunun iyice incelenmesi gerekir. Bir 
öğrenciden aldığımız para 30- 40 bin liradır. _Devlet, millet bu kadar zah-
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mete girdiği zaman, gençlerimizin de zaman kaybetmeden sıkı çalışıp 
biran önce üniversiteyi bitirmeleri gerek. Sonradan gelenlere yer açıl
ması lazım. 

Ek .sınav konusunu şöyle görmek lazım. 'K~nunla mı yoksa yönet
melikle mi halledilir? Yani böyle bir problem var mıdır? Ek sınav hakkı 
konusu iyice incelenmelidir. Enine boyuna incelemeden olmaz. Bir tale
'benin kredi ,.yurtlar ıkurumuna maliyeti 160 bin liradır. Geçen sene öğren
ciden aldığımız 7200 liradır. Bugün belki bir miktar daha artıracağız. Ek 
sınav hakkı vererek bir çok kimsenin hakkını yemiş oluruz. Adam sınava 
girmiş muvaffak olmamış. Bir daha sınav hakkı· verin diyor. Bir olmazsa, 
bir daha isteyecek. Şu anda üniversitelerde muvaffakiyet oranı yüzde 
.80- 90 civarındadır. Ek sınav hakkını dejenere etmeyelim. 
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GAZİANTEP'TE HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

20 Ekim 1984 

Aziz Gaziantepliler, 

Demokratik idarenin Türkiye' de sağlam temeller üzerinde yüksel-
mesi ve güçlenmesi hükümetimizin en ıönemli hedefidir. · 

Türkiye iyi yoldadır. Biz bu memleketi ileriye götürmeye, çocukla
rımıza, gençlerimize iyi bir istikbal hazırlamaya azmetmiş insanlarız, 
Çünkü Türkiye tabii zenginlikleri olan güzel bir memlekettir. 50 milyon 
nüfus ile Ortadoğunun en istikrarlı ve en •güçlü devleti olan Türkiye, in
şallah 10 seneye kalmaz dünyanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak girer. 
Bunun jda tek yolu vardır. Birlik ve !beraberlik içinde çalışmaya devam 
etmek. Bu idareyi daha güçlü hale getirmek için hep beraber el birliğiyle 
çalışmaya devam edeceğiz .Türkiye Kanun itibariyle bulunduğu bölgede 
istikrarlı bir .duruma sahiptir. )Bu durumda kıskançlık yaratmaktadır. 

Kıskandıkları kadar kıskansınlar. Son zamanlarda Güneydoğuda bir 
iki ilimizde olan hadiselerin gerisinde işte bu kıskançlık yatıyordu. Buna 
dikkat edelim. Aslında basit hadiseler ama çok dikkatli olmamız lazım. 
Biz h·adiselerin hepsine hakimiz. Buna herkesin emin olması lazım. Ama 
'bunu da fazlaca abartıp, milletimizi lüzumsuz heyecana götürmeyelim. 
Onların ekmeğine yağ sürmeyelim. Onların istedikleri kendilerinin bu 
şekilde propagandasını yapmaktır. 

İşsizlik ve konut sorunlarına gelince; konut fonun yabancı sigara
lardan aktarılan paralarla yanın kalmış koope.ratiflere 30 milyar lira ve
rilmiş, böylece inşaat sektöründe bir canlanma görülmüştür. 

Şunu ifade edeyim ki, işsizlik meselesinin çözümü ise biranda ola
cak meselelerden değildir. Kim derhal çözerim diyorsa yalan söylüyor. 
İşsizlik meselesinin çözümü, kararlı, dikkatli ve sabırlı politikalardan 
geçer. Memleketin parasını çarçur etmeden, ancak melek etin imkanlarını 
en iyi şekilde kullandığımız zaman, kalkınma fazını yukarı çıkarabiliriz. 
Ve işsizlik meselesinin çözümünü bu şekilde buluruz. 

Türkiye'de 1979-1980 yılları arasında geriye işlenen kalkınma hızı 
1983 yılından itibaren ileriye yönelmek, Ancak bu da yeterli değildir. 
İhracatın gelişmesiyle yeni iş sahaları açılacak, memleketin kaynaklan 
da en iyi şekilde kullanılacaktır. 
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Memleketin hiçbir yeri susuz bırakılmayacak, devlet olarak sulama 
meselesine ağırlık verilecektir. Atatürk barajı projesini en kısa zamanda 
tamamlamaya kararlıyız. 

Türkiy~ . dünya .ülkelert arasında dikkatle izlenen ve kredi itibarı 
artan bir ülke durumuna gelmiştir. 

Ama her zaman olduğu gibi Türkiye'miz ilerledikçe, geliştikçe, bi
zim önümüze taş koymak isteyenler çıkmaktadır. Bunu .. hepimiz çok iyi 
bilmeliyiz. Yanlız şu kadarını söyleyeyim, önümüze koyunca zannetme
yin ki' .çarpacaği.z. · Biz akıllık insanlarız, üzerinden atlar gideriz. · 

• 1 

- \ 
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KAHRAMANMARAŞ'TA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

20 Ekim 1984 

Sevgili Kahramanmaraşlılar 

Elbistan Termik Santralı tam kapasite ile çalışmaya başlayınca, Ül
kemizde bir daha. elektrik kısıntısı olmayacak. 

Son yıllarda Türkiye' de elektrik kısıntısı yapılmakta, bu nedenle de 
yaz saati kullanılmaktaydı. Bu meseleye o kadar önem veriyoruz ki, in
şallah bu sözümüz doğru çıkacak, bir daha elektrik sıkıntısı olmayacak. 

Memleketin her tarafım gezdim, gördüğüm bir manzara var. Tarım
da gayet iyi bir durum var. Köylünün, çiftçinin ürünü iyi para etmiş, iyi 
para kazanmış, «Allaha çok şükür» diyorlar. Çiftçinin işi iyi olursa, esna
fın işi de iyi gider. Çünkü esnaftan alışverişi yapacaktır. 'Bütün onların 
yanında devlet. de yatırımlarını imkalarını hızlandırmaktadır. 

Dışarıdan da imkanlar Türkiye'ye gelmektedir. Eskiden gelmeyen 
imkanlar geliyor. Bakın söylüyorum. Bugün döviz sıkıntımız var mı? do
lu döviz var. Bankalarda dolu da, Türk parası bulamıyor. tam tersi oldu. 
eskiden. döviz bulamazdık, şimdi biraz parayı sıkıyoruz. türk parası yok, 
döviz çok bol. 

Bakın konut meselesine, gittiğim her yerde konut sektöründe ciddi 
bir hızlanma görülüyor. Sigara ithalatından konut fonuna her ay 10 mil
yon lira giriyor. Eskiden bu paraların çoğu karaborsacı ve kaçakçıya gidi
yordu. Sadece önümüzdeki altı ayda 110 bin civarında konut devreye gire
cek. Bugün her kooperatif hakediş rapora göre hakkı olan parayı zama
nında alabilmektedir. Biryandan bu gelişmeler yaşanırken, öteyandanda 
demokratif rejime geçilmiştir. Demokrasinin güçlenmesi demek, halkın 
güçlenmesi demektir. 

Demokrasi meselesinde en önemli hedefimiz, Türkiye' de demokratik 
rejimi önümüzdeki beş sene dçinde beton gibi sağlam yapmaktır. Niye bu
nu bu kadar istiyoruz? Kendimiz için değil. Çünkü demokrasi demek, hal
kın reyi demek, reyinize sahip olursanız, demokrasiye de sahip olursunuz. 
Demokrasiye sahip olursanız, reyinize sahip olursunuz. Demokratik idare 
ile Türkiye fişek gibi ileri gider. 
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AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ'NİN BİRİNCİ ÜNİTESİNİN 

AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

21Ekim1984 

Afşin- Elbistan bugüne kadar en büyük harcamayla yapılan termik 
san tralimizdir. 

Bu tesis bittiği zaman memleketimizin bu tesise harcadığı para ~ltı 
yüz milyar liraya yaklaşacaktır. Az önce ilgili arkadaşım bu tesisin defteri
ni getirdi. Deftere bir şeyler yazmamı istedi. Sayfalarını karıştırdım. Tesi
sin temeli, 27 Temmuz 197S'de zamanın başbakanı ive ilgili bakanlar tara
fından atılmış. Aradan dokuz sene geçmiş biz burada toplanıp o zaman 
daha temel halinde olan bu .muazzam eseri hizmete açıyoruz. Bunun için 
daha sözümün başında bu hizmetlerin devamlılık arzettiğini, hükümetle
rin gelip geçici olduğunu ama memlekete hizmetin devam ettiğini ifade 
ediyor ve bizden evvel hizmet yapanları da saygı ile şükranla anıyorum. 

1950 yılında bu memleketin kullandığı elektrik enerjisi 7 SO -7 60 mil
yon kilovatsaat mertebesindeydi. Bugün 32 milyar kilovatsaate yüksdmiş:. 
tir. Aradan tabi 34 yıl geçti. artış daha da fazla olmalıydı. ·Bugün nüfus ba~ 
şına ıelektrik tüketimi Türkiye' de halen 600- 700 kilovatsaat arasındadır. 
Dünya ortalaması 1000 kilovatsaatin üzerindedir. Bugünkü gelişmiştik 
seviyemizde bu rakamın 2000 kilovatsaate muhakkak yükselmesi lazım
dır. ve bu işide kısa zamanda başarmaya mecburuz. 

Yeterli elektrik enerjisinin olmadığı bir yerde gelişme de mümkün 
değildir. Afşin- Elbistan termik santrali tek başına Türkiye' deki : bütün 
termik santrallarda üretilen yarısına yakın bir enerji üretecektir. 

Termik santralin temelinin atılışından bu yana ~O yıla yakın bir za
nıan geçmiştir. Bu tip santralerin yapımını gerçekleşme süresi ileri ülke
lerde 4 yılı geçmez. 

Yeni devreye .girecek tesislerle meydana gelecek elektrik enerjisi se
viyesini, Türkiye için yine de yeterli görmüyoruz. Elektrik üretimini daha 
da arttırmak bizim ·hükümetimizin temel hedefidir. Bugün köy elektrifi
kasyonunda büyük mesafe aldık. Ama, daha birçok köyümüzün elektriği 
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yok. ama, huzurlarınızda ifade ediyorum beşinci beş yıllık kalkınma pla
nımızda ~lınan hedef bütün köyleri önümüzdeki beş sene içinde elektriğe 
kavuşturmaktır. Bunda muvaffak olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi ol
masın. Aynı şekilde memleketin ovalarını ·şu akan sularla, mümkün olan 
her imkanla sulamakla en baş hedeflerir~izden biri olarak alıyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki, sanayi tesisleri yanında ziraatin gelişmesinin temelinde su
lama yatıyor. Burtun iiç elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de
vam edeceğiz. Bu dev eserin ilk önce yöreye ve bütün Türkiye'ye hayırlı 
uğurlu olmasını cenab-ı Jhak'tan niyaz ediyorum. 
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KAYSERİ'DE DÜZENLENEN TAPU DAGITIM TÖRENİNDE 

YAPILAN IÇONUŞMA 

21Ekim1984 

Bugün burada Toplu konut kredisi kullanarak inşaatları tamamla
nan 309 daireden ilk etapta 18'nin tapularının sahiplerine dağıtmak için 
bulunuyorum. Bu konutlarda, ortaya koyduğumuz sistemin ne kadar hızlı 
çalıştım göstermektedir. Şehirlerimizin düzgün hale getirilmesi planlı iş
ler yapılmasıyla mümkündür. Burada finansman meselesi büyük önem 
teşkil ediyordu. Göreve geldimiz tarihten sonra bir fon kurarak, jmkan te
min etmeye gayret ettik. Yabancı sigaralardan istihsal vergisinden ve 
akaryakıttan yapılan aktarmalarla Toplu Konut Fonu'na son üç ayda 30 
milyar lira gelmiştir. · 

İşin yapi tarzı budur. Çok sihirli bir iş :değil. İş bilenin kılıç kuşana
nın. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yurt çapında yarım durumdaki 110 bin 
konut da bu fondan yararlanacaktır. Biz şehirlerimizin alt yapı meselele
rini hallederken, konut meselesini de hallediyoruz. Böyİece vatandaşları
mızın en önemli sorunlarından birinin çözümü için devletin üzerine düşen 
bir görevi yerine getirmiş oluyoruz. Uğurlu hayırlı olsun. 
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P.T.T.'NİN 144. NCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE 
DÜZENLENEN KABULDE YAPILAN KONUŞMA 

23 Ekim 1984 

PTT mensuplanmız dünya ile bağlantı kurmada çok önemli bir hiz
meti yerine getirmektedirler. Tüm bu hizmetlerin yerine getirilmesi im
kanlara bağlıdır. Memleketin imkanları da kısıtlıdır. Çünkü memleketi
miz gelişen bir memlekettir. Sadece telefon, teleks değil, yüzlerce başka 
ihtiyacımız vardır. Bütün ülkeyi gezerken sürekli taleplerle karşılaşıyo
rum. Su isteniyor, yol isteniyor. 'Hizmetleri arttırmak için dış kaynakları 
da zorlamak durumundayız. 
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TBMM'DE ANAP GRUP TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

23 Ekim 1984 

Aziz arkada5larım sizlerden dört eski eğilim lafını kullanmamanızı 

rica ediyorum. Artık dört eğilim değil, Anavatan vardır. Bu fikri hafızala
rımıza yerleştirelim. Tereddüt uyandırmayalım. iktidarın gücü Meclisten 
ç.ıkardığı kanunlarla belli olur. 

Açıkca söylüyorum, Milletvekillerinin Komisyon ve Genel Kurul ça
lışmalarına ·devam konusunun ciddi takipçisi olacağız. Bu konuda grup 
yöneticilerine gerekli emirleri verdim. Devam konusunda aramızda bu gö
rüşlerin aksini düşünen de yoktur, zannederim. 

Gümrüklerdeki kaçakçılık olayları ıkonusunda meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önerge ile ilgili hazırlıklar da tamamlanmıştır. 

KİT'ler ile PTT hizmetleri ve Türkiye Elektrik Kurumu özellikle 
kendi imkanlarıyla geçinmelidir. Bu üç kuruluşa bütçeden katkı :yapmaya 
niyetli değiliz. 

Sulama konusu en ağırlıklı meselelerimizden biridir. Şehirlerdeki 
konut meselesi de hal yoluna girmektedir. 

Devlet hizmetlerinin daha iyi görülmesi için Merkezi İdarenin yet
kilerinin bir bölümünün mahalli idarelere dağıtılması için de çalışmalar 
yapılmaktadır. Grubumuzun Meclis çalışmalarının hızlanması için üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getireceğini biliyorum. 
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BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN SONRA 

BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

24 Ekim 1984 

Soru : - Toplantıda Maliye ve Gümrük Bakanının durumu ele alın-· 
dı mı? 

Cevap: - Konuşuldu, hepsi konuşuldu. Herhangi birşey yok. 

Soru : - Güven oylaması istemeniz söz konusu mu? 

Cevap: - Güven oylamasına lüzum kalmaz. Gensoru konusu önce 
gündeme alınıp alınmaması üzerinde görüşülür. Eğer ıgündeme alınırsa 

direkt oylamaya gider. Otomatikman oylamaya gider. 

Soru:-· Yani gündeme bile almayız mı diyorsunuz? 

Cevap: - Evet gensoru meselesini gündeme 'bile almayabiliriz. 
Bu konular politik konulardır. Memleketin bir sürü derdi var. Bun

larla ugraşacak halimiz yok. 

Soru : - Maliye ve Gümrük Bakanının dün Meclisteki konuşması 
sizin için sürpriz oldu mu? 

Cevap: - Artık bu konuları sormayın. 

lf 
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BAŞBAKANLIK KÖŞKÜNDE VERİLEN YEMEK SIRASINDA 
BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMAVE SORULARA 

VERİLEN CEVAPLAR 

25 Ekim 1984 

Soru: - Güneydoğu Anadoluda'ki gelişmeler kontrol altına alına
bildi mi? 

Cevap: - Türkiye' deki demokratik gelişmeden bütün dostlarımız 
memnundur. Güneydoğu'daki olayları çıkartanlar bu gelişmeyi engelle
mek istemektedirler. Ancak, hareketin tutma şansı yoktur ve sonuçsuz öl
meye/bitmeye mahkumdur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
başlamış ya da başlatılacak yatırımlar hızlandırılacaktır. Bu arada sana
yinin gelişmesini besleyecek tarımsal gelişmeye önem verilecek, Erciş ve 
Kars'ta kurulacak şeker fabrikalarının hayvan besiciliğine de destek ol
ması sağlanacaktır. GAP projesi tamamlandığı zaman sulanacak arazide 
bugünkünün 10 misli kadar nüfus bannabilecektir. •Bölgede PTT Ulaşım 
ve sulama hizmetlerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. 

Soru: - Gökova Santralinin yapılması konusunda neden ısrarlısı-
nız? 

Cevap: - Gökova'da kurulması sözkonusu olan Termik Santralının 
kirliliğe yol açacağından bahsediliyor. Kirliljği, atılan gazlardaki küküt
ten ka~aklanıyor. Gerekli önlem alınırsa kirlilik olmaz. Kükürt oranı 
yüksek fuel-oil'le çalışan Ambarlı Santralı kirlilik yaratmıyor. Çünkü, ge
rekli önlem alınmıştır. Bölgedeki yağış durumu da asit yağmuru yapacak 
düzeyde değildir. Bölgede istimlak edilmesi mevzubahis olan arazinin ta
pusu yoktur. Köylüler bu durumda kendilerine nasıl para ödenecek diye 
endişeleniyorlar, sorun bu. Ben bir problem olacağını zannetmiyorum. 
Bu hafta sonu iki bakan gidecek, bir kere daha inseleyecekler. Köylüler
den arazilerini uzun müddet elinde tutup işlemiş olanlar istimlak ile ilgili 
bir çare bulunacaktır. 

Gökova Santralının yakacağı kömürler düşük kalorili olduğundan 
başka yere taşınıp yakılmaları çok pahalıya malolmaktadır. Nükleer sant
raller yapılana kadar eldeki bu tip tabii kaynaklan kullanmak durumun
dayız. Gökova'da kurulacak santralın çok ciddi bir problem çıkarması 
sözkonusu değildir. Eğer böyle bir sorun olsa idi biz buna ilgisiz kalmaz
dık. 

Soru : - Nükleer Santral konusunda bir karar alındı mı? 
Cevap: - Yap - işlet - devret formülü tutuyor. Nükleer santral ko

nusunda galiba bir kaç müşteri var. Amerikalılar kapıda bekliyor. Fran-
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sızlar uzaktan haber bekliyorlar. Almanların sonraki 'tekliflerinde inşaat 
süresindeki faizler de kalktı. 

Soru :, - Gaz - santralı ihalesi sonuçlandı mı? 

Cevap: - Yakın günlerde Trakya'daki Hamitabat Gaz Santralı iha
iesinin sonucu açıklanacaktır. Bölgedeki doğal gaz rezervleri incelendi. 
ABD şirketi ile anlaşmaya varılabilirse santralın ortak yapılması uygun 
bulundu. Çıkarılacak yerli doğal gazın Bulgaristan üzerinden alınacak 
Sovyet doğal gazıyla birleştirilip Anadolu yakasına taşınacak olacak. Bu 
hattan Bursa'ya gaz verilmesi mümkün olacak. 

Soru: - Tü~kiye - Irak Petrol boru hattı yapılacak mı? 

Cevap: - Türkiye - Irak arasında kurulacak .ikinci petrol boru hat
tının 450- 500 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 'Halihazır bo
ru hattı Türkiye'ye yıllık 200 milyon dolar gelir sağlıyor. İkinci hattın fi
nansmanından bize 200 milyon dolarlık bir pay düşecek. Bu hat bitince 
150 milyon dolar gelir sağlayacak. Yani proje fevkalade ekonomiktir. Gaz 
santralı projesi de öyledir. 

Enerji. kaynaklarımızın ağırlığı doğu bölgesindedir. Enerjinin öteki 
bölgelere taşınması büyük ve pahalı hatlar kurulmasını gerektiriyor. Bu 
hatlar da enerji kaybına yol açıyor. Bu kayıpları dengeleyip azaltacak 
bu nedenle santrallerin çevresindeki termik santralleri büyük önem ta
şımaktçıdır. 

Yükleme - boşaltma işlemlerinin kolay olduğu İskenderun - Mersin 
çevresinde ithal kömürü ile elektrik üretecek santraller kurulmasıda eko
nomik olacaktır. Bu santraller yabancılara yap - işlet - devret esasına gö
re yaptırılabilir. 

Soru: - Bütçe açığının bu yıl p.e olacağını biliyo;rmusunuz? 

Cevap: - 1984 bütçesi açığı 300 Milyar lira kadar olacaktır. Son üç 
ayın enflasyonist gidişi geçen yılın aynı dönemine göre daha az olacaktır. 
Önümüzdeki üç ayın rakamları da geçen yılın aynı aylarından daha düşük 
olacağını tahmin ediyorum. 

Soru : - İslam ülkeleri ile ilişkilerimizde bir iyileşme kaydedili
yor mu? 

Cevap: - Suudi Arabistan ihtiyacı olan bütün işgücü Türkiye' den 
sağlamak istediğini açıkladı. İran'la ekonomik ilişkilerimiz lehimize ge
iişmektedir. Eylül'ün 19'una kadar bu ülkeye ihracatımız 780 Milyon do
J.ara ulaşmıştır. 

Bu yıl batı ülkelerine ihracatımız da genel olarak artmıştır. İhraca
tımızda birinci sırayı alan Federal Almanya bize sattığından daha fazla
sını bizden satın almıştır. 
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CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN BAŞKANLIGINDAKİ 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISINDAN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA VE 
SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

26 Ekim 1984 

Toplantıda 7 ilde Sıkıyönetimin kaldırılmasının, bunlardan S'inde 
Olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. 

19 Kasım'dan itibaren Konya, Kayseri, Giresun, Manisa, Uşak, De
nizli ve Eskişehir İllerinde Sıkıyönetim kaldırılacaktır. Bu illerden Eski
şehir, Giresun, Manisa, Uşak ve Denizli'de Olağanüstü hal ilan edilecek
tir. 

Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane, Çankırı, Isparta ve Aydın 
iilerinde de 19 Kasım tarihinden itibaren Olağanüstü hal uygulaması sona 
erdirilecektir. 

Sulama havzalarında tarım reformuna ilişkin K~riun Tasarısı da ele 
alındı. Kanun Tasarısının TBMM'ne sevkedilmesi kararlaştırıldı ve Ana
yasa gereğince bir sene içinde çıkarılması gerekiyor. 
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BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN SONRA 
BASIN MENSUPLARINA YAPILAN AÇIKLAMA VE 

SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

26 Ekim 1984 

Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında, yeni yasama yılında 
TBMM' den Anayasa uyarınca çıkarılması gereken kanunlarla ilgili prog
ram görüşüldü. Ayrıca Devlet Bakanı Kazım Oksay Güneydoğu bölgesine 
yaptığı gezi ile ilgili izlenimlerini anlattı. 

Maliye Bakanı Vural Arıkan toplantıda 1985 yılı bütçesi ile ilgili ha
zırlıklar konusunda bilgi verdi. Toplantıda, çeşitli bakanlıklar arasında 
koordinasyon isteyen konular da gözden geçirildi. 

Soru : - 1985 bütçesi belli oldu mu? 
Cevap~ - 1985 yılı bütçesi 5 trilyonun biraz üzerinde olacaktır. An

cak, kesin rakam son müzakerelerden sonra ortaya çıkacaktır. 

Soru : - Memur maaş katsayısı belli oidu mu? 
Cevap: - Konu Bakanlar Kurulunda daha sonra görüşülecektir. 

Şu anda katsayı üzerinde herhangi birşey söylemiyorum. 

So_ru: - Güneydoğu Anadolu bölgesindeki son gelişmelerin niteliği 
belli oldu mu? 

Cevap: - Güneydoğu Anadolu bölgesinde sürdürülen operasyon
larla ilgili olarak İçişleri ve Adalet Bakanları yörede incelemeler yapa
caklardır. 

Soru: - Televizyon yayın saatlerinin artın.ası söz konusu mu? 
Cevap: - Konu Milli Güvenlik Kurulunda görüşüldü. Bakanlar Ku

nılunda da kabul edildi. Buna göre televizyon yayınları haftalık olarak 
sekiz saat civarında artacak. Bu konudaki kararname imzaya sunuldu. 
Televizyon yayınlarını ilerde daha da artıracağız. 

Soru: - Nükleer santral ihalesi ne zaman sonuçlanacak? 
Cevap: - Nükleer santral ihalesi konusunda Kanada ve Alman fir

malarına yeni bir mektup gönderilecek. Halen bu konu da dikkate alın
ması gereken iki teklif bulunuyor. 

Soru: - Banka faizleri Eylül ayı sonunda yeniden 'düzenlene
cek mi? 

Cevap : - O günkü duruma göre karar veririz. Değiştireceğimizi 
zannetmiyorum. Değiştirmeyeceğiz. 
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CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 

29 Ekim 1984 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Bugün milletçe, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 61. Yıldönümünü 
kutluyoruz. 

Büyük Devlet Adamı, Ulu Önder Atatürk, görülmemiş fedakarlık
larla kazandığı İstiklal Mücadelesinden sonra, 61 yıl önce bugün, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti. 

Hürriyetçi, Demokratik Cumhuriyet Rejimi, insan haysiyetine en 
uygun ve en faziletli bir idare şeklidir. Asırlar boyunca hür ve bağımsız 
yaşamış Türk Milleti, Cumhuriyet ve demokrasiye hiç şüphesiz en fazla 
layık olan bir Millettir. 

Devleti~izin kuruluşundan sonra, iç ve dış mihrakların bütün en
gellemelerine rağmen, Memleketimiz daima gelişmiş ve ilerlemiştir. Her 
geçen gün siyasi ve ekonomik bakımdan güçlenmeye. devam eden Türki
ye'nin önüne elbette engeller çıkaracaklardır. Milli birlik ve bütünlüğü
müzü bozmak isteyenler, zor zamanlarda, Milletçe elele vererek her güç
lüğün altından kalktığımızı unutmamalıdırlar. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Ekonomik ve sosyal kalkınmamızın bütün fedakarlığını sabır ve te
vekkülle yüklendiğinizi biliyorum. Şuna samimiyetle inanıyorum ki, çeki
len sıkıntılar boşuna değildir. Milletçe canla başla çalışarak, büyük, kud
retli ve müreffeh Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız. Çünkü, büyük 
Türk Milleti, refaha, huzura ve mutluluğa layıktır. Şehid kanlarıyla su
ianmış bu topraklan, bu ucdan bir uca, her karışından faydalanarak hep 
birlikte imar edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Ata
türk'ü ve Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bütün vatandaş
larımızın Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, selam, sevgi ve saygılar su
nuyorum. 

924 



MİLLİ EGİTİME YARDIMDA BULUNAN HAYIRSEVERLERE 
ŞİLT DAGITILMASI SEBEBİYLE DÜZENLENEN TÖRENDE 

YAPILAN KONUŞMA 

29 Ekim 1984 

Hayırsever Vatandaşlarım, 

Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Kalkınmada insan unsuru her
şeyin başında gelmektedir. 

Biz Hükümet olarak Kültür - Eğitim ve Spor Hizmeti konusunda 
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu sahada özellikle vergi indirimlerinden ya
rarlanarak önemli teşvik unsurları getirilecektir. 

Büyüyen ve gelişen Türkiye' de genç nesiller önümüzdeki yıllarda 

çok daha iyi imkanlara kavuşacaklardır. Birçok mesele var. Devletimiz de 
bu meselelerin üstesinden gelmek için, elinden gelen her gayreti göster
mektedir. Ancak talep daha fazladır. Bugün dokuz buçuk milyon çocuğu
muz o~ula gidiyor. Hepsi Devletin üzerine bir yüktür ve bu yükü şerefle 
taşıyoruz. Bu a~ada inanıyorum ki, bu memleketin insanları hayırsever
dir. Yol veya limanı Devlet yapar, fakat imkanı olan bir okul yaptırabilir. 

Türkiye' de bilhassa özel okulların açılması çok önemli ve zaruridir. 
Biz bu konuya Türkiye'nin geleceği bakımından çok önem veriyoruz. 
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F - 16 UÇAK TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPILAN KONUŞMA 

30 Ekim 1984 

F-16 uçaklarının üretileceği tesislerinin temelinin atılmasıyla Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin yıllardır beklediği özlem gerçekleşmiştir. 

İleri bir teknolojiyi Türkiye'ye getirmekteyiz. Böyle bir teknolojinin 
gelmesi ileride memlekete çok şeyler kazandıracaktır. 

Türkiye'de 50 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün direktifleri ile baş
iayan uçak sanayii sonradan çeşitli sebeplerle durmuştur. Uçak sanayi

miz Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle temeli atılarak hizmete 
girecektir. Bunu fevkalade önemli bir hadise olarak görüyoruz. 

TUSAŞ Uçak Fabrikasıyla yeni bir iş sahası açılCl;cak. Türk sanayiin

de önemli gelişmeler olacaktır. 

Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Uçağı . dışardan da alabiliriz: 
Bir alternatifi vardır. Ama böyle bir teknolojinin gelmesi ve bu teknolo
jinin muhtelif birçok teknoloji ile biraraya getirilmesi memlekete ileri
de çok şeyler kazandıracaktır. Onun için bugün burada bu atılacak temel 
fevkalade önemlidir. 

Bu tesisleri idare edecekler ve gelecek iktidarlar, iyi davranırlarsa, 
meseleleri iyi görürlerse çok önemli bir yolun başlangıcın olduğumuzu 
açıkca ifade ederim. !Aksi takdirde 41 sene evvelki hadise tekrar edebilir. 

Türkiye'nin bugün uyguladığı iktisadi model ile gerek ekonomik ve 
gerekse sanayi bakımından dışa açılmaktadır. 

Bu teknolojiyi birden bire ileriye götürmeye çalışmayalım. Dik
katli bir şekilde hazmetmemiz lazım. Kademe kademe akıllı bir tarzda, 
teknolojiyi memlekette yerleştirmemiz lazım. Çok büyük ideallerle, çok 
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büyük adımlar attığımız zaman, bazı işlerde muvaffak olamadığımız gibi 
burada da hüsrana uğrayabiliriz. Fevkalade dikkatli olmamız lazım. 

Şunu da belirtmek isterim ki, tesislerde üretilecek uçağın ucuza mal 
edilmesi lazımdır. Sadece bu uçağı değil başka işleri de bu teknoloji ile 
yapabilme imkanını kavuşmamız lazım. Bunlara dikkat edildiği zaman 
bu tesis çok iyi çalışan bir tesis olacaktır. 
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TELEVİZYONDA «İCRAATIN İÇİNDEN» ADLI PROGRAMDA 

YAPILAN KONUŞMA 

31Ekim1984 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve bu akşamki sohbetimize bir 
büyük memnuniyetimi ifade ederek başlamak istiyorum. 

Evet, çok memnunum ki, her gelişme, her vesile ile bir temel inan
cımın teyidini görüyorum. 

Çok memnunum ki, icraatın başı olarak, diktiğimiz körpe fidanların 
boy atıp, serpildiğini, hatta bazılarının meyvalarını, milletçe, şimdiden 

devşirdiğimizi izliyorum. 

Önce, temel inancım nedir, onu söyleyeyim: 

Vermeden ... asla alamazsınız; ıAma verirseniz, mutlaka bir karşılık 
alırsınız. 

Körpe fidanlardan neyi kastettim, şimdi de on~ belirteyim : 

Körpe fidanlar, iktidara geldiğimizden bu yana çıkardığımız yeni ka
nunlardır. 

Başlattığımız yeni uygulamalardır. 

İşlemeyen bazı kanunlara vatandaş lehinde işlerlik kazandırmaktır. 
Sonuç olarak, tek kelime ile İCRAATTIR. 

İşte, ne mutlu bana ki, açtığımız yeni icraat yollarına sizlerin de ka
tıldığını, zaten sizler içn, millet menfaati için başlattığımız girişimlerden, 
vatandaşlarımızın yararlanmaya başladığını görüyorum. 

Demek ki, akılcı bir gayret gösterince, akılcı bir karşılık alıyorsu
nuz. Yepyeni, hatta Türkiye için başlangıçta yadırganan icraat yolları aç
tığınızda, bu yolların benimsendiğini tesbit ediyorsunuz; 

Vatandaşın, icraata sahip çıktığını izliyorsunuz. 

İşte ... «Faturah Yaşam» dediğimiz vergi iadesi .kanunu ... Bugün, mil
yonlarca, işçi memur, emekli, dar ya da sabit gelirli vatandaşların devlet
tinden vergi iadesini- almaktadır. 

İşte ... 30 yıldır çok zor bir mesele olarak görülmüş, irdelenmiş, üstü
ne üstüne gidilmemiş İmar Affı Ka_nunu ... 
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Bugün, bir buçuk milyon kaçak yapı sahibi yurttaşın, açıkcası, gece
kondu sahibi vatandaşın tapu sahibi olmak için yasal başvurusunu yap
mıştır. 

Bu başvurusunu yaparken, devlet, vatandaşa göstermesi gereken say
gıyı göstermiş, vatandaşın kendi beyanını, değer beyanını esas almıştır. 

Şunu huzurunuzda, açıkça beyan ediyorum ki, yasal başvurusunu 
yapmış her gecekondu sahibi en ıgeç 1,5 yıl içinde tapusunu alacaktır. 
Bunu böyle bilesiniz. 

Değerli vatandaşlarım, yeri gelmişken önemli bir noktaya değinmek 
istiyorum. Bir devlet, bir hükümet icraatı ile, vatandaşın menfaati için, 
emniyet, bir yol açar, ondan fazlasını yapamaz. Devlet, vatandaşın men
faatini- asayiş 'konuları hariç-vatandaşa rağmen, vatandaşa ·karşı koruya
maz. 

Efendim ... 

Doğru ama, en inanmadığımız işe, yani zorlamacılığa, yasakçılığa mı 
başvuralım? 

- Kendi menfaatine sahip çıkmayana biz, zorla, nasıl sahip çıkalım? 
Efendim ... 

İmar Affi kapsamına giren bazı gecekoı.ıdu sahipleri zamanında ya
sal başvurusunu yapmamış ... 

Bµgünün gecekondu sakinleri, yarın, yolu, suyu, elektriği, kaloriferi 
tamamlanmış, ulaşım sorunları çözümlenmiş, pırıl pırıl apartmanlarda 
uygar bir çevrede oturmaya başladıklarında bir yasal başvurudan ve bir 
basit bedeli taksitle ödemekten kaçınanlar, bilmiyorum, ne yapacaktır? 

Değerli vatandaşlarım, esas itibariyle, ben bu akşamki sohbetimizin 
konusunu Toplu Konut Fonu Kanununa ayırdım. 

Şimdi ·sizden, TRT Televizyonunun erişebildiği yaklaşık 22 milyon er-
gin vatandaşım ... 

İster kentte oturun, ister köyde .. . 
Bu konu hepinizi ilgilendiriyor .. . 

Konu, aşama aşama, kademe kademe hepinizin menfaatine değini
yor. Bakınız neden ... 

Konut meselesi hakkında önce bir tanım, bir tarif hatasını gider
mek istiyorum. Deniyor ki, Türkiye'de bir konut açığı vardır. 

Değerli vatandaşlarım, Türkiye'de konut açığı yoktur. Türkiye'de, 
daha iyi bir konutta yaşama ihtiyacı vardır. Meseleyi şöyle açayım .. . 

Hepimiz biliyoruz ki, çok şükür, ülkemizde açıkta yatan aile yoktur. 
Ama alt yapısız, yani sağlıksız kondularda yaşayanlar daha ,iyi bir ev özle
mi ç~kmiyor mu? 
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Kira ... Kirada yaşayan ailelerin aylık bütçesinde en büyük külfeti 
teşkil etmiyor mu? 

Gözü tok vakur, sabırlı Türk köylüsü kendi köyü, kendi toprağı üs
tiinde daha iyi, daha imkanlı, daha çağdaş bir konut ihtiyacı duymuyoı 
mu? Köylüsü, kentlisiyle, gecekondu sahibi, kiracısı ile toplumumuzun 
büyük kesimi daha iyi bir evde yaşamak istiyor. 

Kimse açıkta değil diye meseleyi görmekten kaçınamayız. Ama ko· 
nut sorununu yalnız şehirlerimiz boyutlarında da ele alamayız. Köyleri
mizi de nazarı itihare almazsak sağlıklı ve tüm toplumu içeren bir sonu
ca ulaşamayız. 

Şimdi, size çok ilgi çekici .bir olgudan söz etmek istiyorum. Türkiye 
olarak, konut inşaatında bir musibetten ders aldık. Evet, bir musibet sa
yesinde yol aldık. 

Ülkemiz, Anadolu'muz, büyük ölçüde deprem kuşağı üzerindedir. Bir 
deprem olur, köyler yıkılır, Devlet Baba evsiz kalanlara yardım elini uza
tır. 

Ama köylük yerde, şehir işi inşaat .yaparsanız, köylüyü bu inşaatta 
yaşamaya zorlarsanız o iyi niyetli emek de, para da boşa gider. Köylümüz, 
haklı olarak, yan tarafta, kendi ihtiyacına uygun evi, tamamlayıcı unsur
larıyla ... ama taş, ama tuğla, ama kerpiç .. bildiği gibi yapar, orada otu-
rur. 

Maalesef, geçen yıl, kış başında Erzurum ilimizde bir deprem oldu ... 
Devlet, elbette ki, evsiz- barksız kalanlarımızın yardımına koşacaktı. Ve 
koştu. Ama bu sefer bilinçle koştu. Depremzedelerin ihtiyaçlarına eğilerek, 
onların derdini kendi derdi bilerek koştu. Yasak savmak için değil, iş bi
tirmek için koştu. Tabii, sonuç da ona göre oldu ... 

Efendim, 

Şu bilgileri, şu gerçekleri ve şu verileri değerli kamuoyuna saygıla
rımla arz etmek istiyorum. 

Hükümet olarak, hakanlık olara konut sorununa, iş başa düştüğün
den beri, ilmi ve gerçekçi yollarla yaklaşmaktayız. 

Devletin imkanlarına ek olarak, özel sektörün de araştırma grupla
rından yararlanıyoruz. İhtiyaçları tespite uğraşıyoruz. 

Deprem ... 

Elbette ki, görmek istemediğimiz bir milli afettir. Ama başa gelince 
ne yapmalı? Düşüncemiz odur ki, artık, Türkiye' de, her sahada akılcı ve 
gerçekçi davranmamız bir zurettir. İster deprem, ister yeni yerleşim ala
nı ... Devletin elini uzattığı Finansman koyduğu her yerde iyi olan, güzel 
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olan, doğru olan, örnek olan yapılmalıdır. Çabuk yapılmalıdır. Milletimi
zin parası çarçur olmadan. 

Erzurum deprem evleri bu anlayış içinde projelendirilmiş, bu anla
yış içinde inşa edilmiştir. 

Mahalli şartların ağırlığına rağmen ve Türkiye tarihinde ilk defa 72 
ayrı köye dağılmış 3000 ev 6 ay gibi kısa bir sürede bitirilmiştir. Bu bir 
rekordur. 

Bu, konuya yaklaşımımızın doğru olduğunu gösteren bir sonuçtur. 

Şimdi. Bu evlere sahip olanlar memnundur. Evler yaşayış şekline uy
gundur çünkü Ba:hçesi vardır, ahırı vardır, eski köyündedir . 

O memnundur, biz de memnunuz. 

Bakanlık olarak, öncelikli hedefimiz, Şehirciliği bütün yurtta günü
müzün insanına, gelecekteki insanımıza uygun çözümlere ulaştıracak, Mil
letimizin yapıcı, yaratıcı kabiliyetinin, zevklerini katkısını sağlayacak, sağ-
lam zeminlere oturtmaktır. · 

Türkiye, 40.000 köy ve takriben 30.000 mezraya dağılmış 50 milyon 
nüfuslu çok büyük bir ülkedir. 

İşlenebilir bütün topraklarımıza, üstünde yaşayan tüm nüfusumu
za yol, su, elektrik, eğitim, sağlık ve benzeri hizmetleri götürmek kolay 
değildfr. 

Ayrıca Türkiye, gerek kendi üretimini gerek dış üretimleri en uy
gun, en ıhızlı yollarla ticarete sunmak, değerlendirmek zorundadır. Tah
min edersiniz ki bütün bunların maliyeti fevkalade yüksektir, Ama mut
laka milletimiz bunu yapacaktır. Çünkü aslan yattığı yerden beli olur. İşte 
bu açıdan bakıyoruz. 

Yeni bir imar, yeni bir iskan anlayışı içinde.ve Türkiye genelinde ko
nuya eğiliyoruz. 

Umuyorum yakında bu çalışmalarımızın müsbet ve elle tutulur, göz
le görülür yeni sonuçlarını sizlere intikal ettirmek fırsatını bulacağız. Ge
niş kitleleri gerek kooperatif gerek ferdi konut kredilerinden yararlandı-
racağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bundan beş ay önce, gene bir İcraatin İçinden programında size Top
lu Konut Kanunu hakında bilgi vermiştim. O günden bu yana, ne kadar 
yol aldık şimdi ,bir de onu gözden geçirelim. Bildiniz gibi bu sene toplu 
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konut konusunda yeni bir kanun çıkardık. Ama her zaman söylerim, sıra
sı gelmişken bir kez daha tekrarlayayım. 

Kanun çıkarmakla iş bitmez. Asıl olan: İcrattir. Ve kanuna işlerlik 
kazandırmaktır. O da kaynaktır, yani paradır. 

Biz yeni bir kaynak meydana getirdik. 

Bu kaynakla önce yarım kalmış kooperatif inşaatları için kredi im
kanı yarattık. Ardından, kredi açılmasını bekliyen kooperatifle de kredi 

_açtık. Ve nihayet, ferdi konut kredisini uygulamaya aldık. Şimdi, size şu
nu soruyorum. 

Şu anda hangi tarihteyiz? 1984'ün Ekim ayı sonunda ... Toplu Konut 
Kanunu bildiğiniz gibi 17 Mart 1984 tarihnde yayınlandı. Uygulamaya esas 
teşkil eden yönetmelik ise tüzüğün uzun müddet gecikmesinden dolayı 23 
Haziran 1984'de yürürlüğe girdi. Yani 4 ay önce ... 

·Bakalım, bu 4 ay içinde Toplu Konut meselesinde neler yapılmış, 
hangi yollar açılmış? Önce, eski toplu konut fonundan kredi açılmış, ama 
para yokuğu . nedeniyle, yarım kalmış 1237 kooperatifin, 66.248 üyesine 
yani 66.248 konuta Haziran ayında, birikmiş 5 milyar kredi alacakları de
faten ödenmiştir. 

Gene bu kooperatiflere, bu ayın 25'ine kadar 8 ~ilyar lira kredi bil
fiil verilmiştir. Ve nakit olarak ödenmiştir. 

Es·ki kanuna göre kredi almaya hak kazanmış, anc.ak gene para yok
luğu nedeniyle kredi açılamamış kooperatifler Haziran' dan itibaren kredi 
açmaya başladık. 

Bugün, 25 Ekim 1984 tarihi itibariyle 870 yapı kooperatifinin 58.500 
üyesine yani 58.500 aileye toplam 100 milyar kredi açılmıştır. Ve bu kredi
iıin 13 ,5 milyar bölümhü bilfiil ödenmiştir. 

Netice olarak, bugün, 124.748 kooperatif konutuna kredi verilmek
tedir. Şu ana kadar ödenen meblağ ise konut fonundan 26,5 milyar liradır. 
Şimdi bu ,rakama bir 5 milyar daha ilaıve edelim. Bu sene bütçeden verdi
ğimiz bu konutlara verdiğimiz paradır Y ekünü 31,5 milyar lira buluruz. 
Aynı kooperatiflere geçtiğimiz 3 sene yani bizden evvelki 3 sene içinde ve
rilen paranın sadece 21 milyar lira olduğunu düşünürseniz 4 aylık bir dö
nemde verilen paranın büyüklüğü daha kolay anlaşılır. 

1İşte işe böyle girişirseniz, elbetteki, bütün diğer işler de hız kazanır. 

'Bu krediler sayesinde, Hazirandan bu yana, 373 kooperatife ait 
17.639 konutun inşaatı tamamlanmıştır. Geriye kalan 107.000 konut da 
önümüzdeki aylarda tamamlanacaktır. 
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6 Ağustos tarihinden itibaren, Türkiye' de ilk defa, ·herkese açık fer
di kredi uygulamasına geçilmiştir. Gene 20 Ekim tarihi itibariyle 19.880 
vatandaşın ferdi konut kredisi için başvurmuştur. Memnuniyetle izliyo
rum ki bu 19.880 vatandaşımdan 6.716 sı memurdur. 

3.907 si işçidir. 
3.568 i emeklidir. 

1.632 si esnaftır. 

Geri kalan 4.063 vatandaş ise sair meslek erbabıdır. 

İşin en ilgi çekici yanı da şu : 

Bu kredi sahiplerinden sadece 406 sı 60 metrekarelik konut için baş
vurmuştur. 81 ila 100 .metrekarelik konut için başvuranların sayısı 8874 
tür. 

. 101 ila 150 metrekareye kadar başvuranların sayısı ise 8249' dur. 20 
Ekim tarihi itibariyle 7299 kişiye 17 milyar 400 milyon liralık kredi tahsisi 
yapılmıştır.- Geri kalan vatandaşların kredi ta1hsisleri de peyderpey yapıla-
caktır. · 

İşte, 6 Ağustos'ta başlattığımız ferdi 'konut kredisi uygulaması 3 ay 
gibi kı_?a bir zaman içinde bu boyutlara ulaşmıştır. Ve insanımızın hangi 
tür konut özlemi içinde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. 

Değerli Vatandaşlarım. İşte önümde bir bardak su duruyor. Kötüm
ser der ki: Bu bardağın yansı boş. İyimser de-:-.Bu ·barsağın yarısı dolu. 
der. Biz ne biri, ne öbürü olalım. İşlerimize ne aşın iyimserlik ne de hak 
etmediğimiz bir kötümserlikle bakalım. Gerçekçi olalım: 

Bütün illerimizde, valilikler, yeni toplu konut alanlarının tesbitine 
başlamıştır. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. . Adana, Konya, Diyarbakır, Erzu
ıum, Mersin ... 

Bütün büyük şehirlerimizde belediyeler hem arsa üretimi, hem toplu 
konut üretimi için kollan sıvamıştır. 

Toplu konut üretimi için büyük taahhüt firmalarının sayısı da hızla 
artmaktadır. 

1984 sonuna kadar Toplu Konut Fonu'ndan verilen krediler 60 mil
yarı geçecektir. Bu ·kredi miktarı 1985' de muhakkak 150 milyar lirayı aşa
caktır. 

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 
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Biz, milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça, şu içinde ya
şadığımız bir barış ve kardeşlik havasının ne büyük nimet olduğunu an
ladıkça, biliniz ki, hiç bir güç ülkemizin gelişmesine engel olamaz. Hiç bir 
güç, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne taş koyamaz. 

Gücümüzü bilelim. Kudretimizi, devlet ananemizi hiç bir zaman 
unutmayalım. Bugüne ve geleceğe güvenle bakalım-. Dünyada bu güven 
duygusunu en çok hak eden milletlerden biriyiz. 

Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. sevgili vatandaş
larım. 
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HİNDİSTAN BAŞBAKANI İNDİRA GANDİ'NİN BİR SUİKASTE 

KURBAN GİTMESİ NEDENİYLE YAPILAN AÇIKLAMA 

31Ekim1984 

Hindistan Başbakanı bayan İndira Gandi'nin menfur bir suikast so
nucunda hayatını kaybetmiş olması karşısında uluslararası terörizme bir 
çok şehit vermiş Türk Milleti olarak, derin üzüntü duyrİıaktayız. ' 

'Bayan Gandi, ülkesini yıllarboyu başarı ile yönetmiş bir Başbakan 
olmasının ötesinde, dünya sulhuna hizmet etmiş, seçkin devlet adamları 
arasında yer alan ülkesinde ve bölgede istikrara değerli katkılarda bulun
muş bir liderdi. 

Bayan Gandi'nin şahsında çok değerli bir evladını kaybetmiş olan 
dost Hint hallpna, bu acı kaybından dolayı başsağlığı diliyor ve sabır te
menni ediyoruz. 

Başbakan Gandi'nin hayatına malolan bu suikast, her zaman belirtti
ğim gibi terörizme karşı etkin bir mücadelenin ancak milletlerin elele ver
mesi sayesinde yürütülebileceğini idrak etme zamanınnı çoktan geldiğine 
yeniden işaret eden elim bir olaydır. 
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HİN.DİSTAN BAŞBAKANI İNDİRA GANDİ'NİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE 
YENİ BAŞBAKAN RAJİV GANDİ'YE GÖNDERİLEN BAŞSAGLIGI 

MESAJI 

31Ekim1984 

Sayın İndira Gandi'nin silahlı bir saldırı sonucunda hayatını kaybet
tiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. 

Terörist saldırılara sık sık hedef olan bir millet olarak, bu alçakça 
hareketten derin üzüntü duyduk. 

Türk Hükümeti, Türk halkı ve kendi adıma taziyetlerimi bildiririm. 
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TBMM GENEL KURULU'NDAN SONRA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

31Ekim1984 

Soru : - Gandi'nin ölümü Hindistan' daki barışı etkiler mi? 
Cevap : - Fevkalade vahim bir olay. Bayan tiandi sadece bir siya

setçi değil, ayn(zamanda bir büyük ülkenin -önemli bir şahsiyetidir. Tabii 
ölümündan dolayı, oradaki barışa tesiri olur mu, diye 'fevkalade endişe" 
miz var. Dikkatli olmak mecburiyeti var. Ama bu konuda da artık dünya
nın terör konusunda biraya gelmek mecburiyeti de açık bir şekilde gözük" 
mektedir. 

İngiliz Başbakanına yapılan saldırı az kalsın muvaffak oluyordu. Bir 
bakıma muvaffak oldu. Hindistan kocaman bir kıtadır. Çok çeşitli lisan 
konuşan insanlar vardır, bölgeler farklıdır. Bu ölümden sonra ümit ede .. 
rim ki Hindistan'ın dummunda bir değişiklik olmasın, ·bir büyük prob .. 
leme düşmesinler. Çünkü Hindistan bağımsızlığını kazandiğı tarihten iti-· 
haren demokratik sistemle idare ediliyor. Bu bakımdan da önemlidir. 

Soru : - Dünya barışı açısından durumu ne olacaktır? 
Cevap : - Bölge bakımından :endişeliyiz. Yani başında Pakistan, 

Bangladeş var. Bölgedeki karışıklık ba5ka yerlere sirayet eder mi? etmez 
mi? Onu bilmeyiz. Ama bu şekilde bölge barışını etkileyeceğini düşünmü
yorum. 

Soru : - Türkiye'nin terör ,konusundaki görüşleri yeniden günde" 
me gelecek mi? 

Cevap : - Biz tezimizi her zaman söylüyoruz. 

Soru : - Anayasa'nın 84. maddesinin değiş.tirilmesinden yana 'mısı-
nız? 

Cevap: - Ben destekleyim demedim. Hadi getirin bakalım dedim. 
Biz Anayasa değişikliği konusunda öneri getirmeyeceğiz. 

Soru : - Erken seçim gündeme mi geldi? Gazetelerde bugün sizin 
gruptaki konuşmanız var. 

Cevap: - Hayır. Erken seçim gündemde yok. Bizim söylediğimiz 
başkadır. 

Soru : - 16 uçakları .konusunda Yunanistan'la bir ortak yapım söz 
konusu mu? 

Cevap : - Yunanistan ile aramızda problem olmazsa işte işbirliği 
yapılacak bir saha. Onlar da uçak alıyor. Biz de. İkimiz birlikte yapsak da
ha iyi olur. 
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HİNDİSTAN BAŞBAKANI İNDİRA GANDİ'NİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE 

HİNDİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİGİNİ ZİYARET SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

1Kasım1984 

İnsanlık, İndira Gandi'nin şahsında mümtaz bir evladını kaybetmiş 
olmanın derin üzüntüsü içindedir. 

Başbakan Gandi'nin hayatına mal olan menfur saldırıyı milletçe 
tel'in ediyoruz. 

Bu büyük kayıptan ötürü Hii'kümetim, Türk Milleti ve şahsım adına 
Hint Hükümeti ve halkına en içten taziyetlerimi sunanın. 

.. r 
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TBMM KULİSİNDE BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 
VERİLEN CEVAPLAR 

1Kasım1984 

Soru: - Gökova üzerindeki tartışmalar giderek genişliyor. Bu ko
nudaki kararınızı bir daha gözden geçirecek misiniz? 

Cevap: - Gökova' da kurulacak termik santralden vazgeçemeyiz. 
Konu bazı çevrelerce istismar ediliyor. 

Enerji bakımından Türkiye fakir bir ülkedir. 100 milyar kilovatsaat
lik hidrolik, 60 milyar kilovatsaatlik de termik kaynak vardır. Petrol ba
kırp.ından fakiriz. Yugovlavya bile bizden fazla petrol üretmektedir. 

Geçmişte çektiğimiz enerji sıkıntısını unutmayalım. Bir denge kur
mak lazımdır .. Ülkemizde iki önemli linyit yatağı var. Linyit rezervleri
nin yüzde 50- 55'i Elbistan' da bulunmaktadır. Orada en fazla 30 milyar 
kilovatsaat enerji üretilebilir. İkinci büyük linyit rezervei Yatağan-Muğ
la ara~ında bulunmaktadır. Bu mıntıkadan da 14-15 milyar kilovatsaat 
enerji ·üretilebilir. Bu linyitler düşük kalorilidir, bulunduğu yerde yakıl
malıdır, başka yere götüriilemez. 

Gö'kova'daki hakim rüzgar denize doğrudur. Ayrıca bu bölgede hava 
kuru olduğu için dışarıya çıkacak kükürt dağılacaktır. Gökova' da ku
rulacak termik santralin çevre kirliliği bakımından zararı sözkonusu de
ğildir. Gökova körfezine hiçbir şey olmaz, ona garanti ·veririm. 

Soru: - Kamu yatırımları azalırken Gökava üzerinde ısrar etmek 
bir çelişki oluşturmuyormu? 

Cevap: - Hayır. Hükümet alt yapıya büyük önem veriyor. Ulaştır
ma ve enerji alanına yapılan yatırımlar toplam yatırımların yansını teş
kil ediyor. Yapılması gereken yatırımlarda bir yavaşlama değil hızlandı
dırma söz konusudur. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN AÇILIŞI NEDENİYLE DÜZENLENEN 
TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMA 

Ankara Üniversitesi'nin Değerli Öğretim Üyeleri, 

Sevgili Genç.ler, 

Muhterem Misafirler, 

3 Kasım 1984 

Üniversitenizin açılışı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan bü
yük mutluluk duyuyorum. 

Yüksek öğretim kurumlarımızın, yeni bir ders yılına huzur ve gü
ven ortamı içinde başlaması, sizlerle birarada bulunmaktan duyduğum 
memnuniyeti artırmaktadır. 

Üniversitelerimizin, Türk milletinin arzuladığı istikamette bir eği
tim seviyesine kavuşması, milletçe hepimizi sevindirmektedir. Önümüz
deki dönem, kavga dönemi değil; bir:lik ve beraberlik içinde çalışma dö-
nemi olmalıdır. 

Fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadi sev~yeleri eğitim ve öğre
tim Üe yakından: ilgilidir. Bu gerÇekt~n hareketle, insan yetiştfrilmesi ga
yesiyle yapılan harcamaları en ver:imli y~tırım sayan Hükümetimiz, eği
tim ve öğret~me b~yük önem vermektedir. 

Gençlerimizin, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, Atatürk il
ke ve inkilapları~a bağlı, bilgili; Tü~kiye'mizin meselelerinin ancak milli' . 
bfrlik ve dayanışma ile, ilmi ve akılcı yaklaşımlarla, gayret ve fedakar
lıklarla çözülebileceğine inanan, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha 
besleyen, medeni birer insan olarak yetişmesi, ana hedefimizdir. 

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmaya
cağız. 

Kalkınmayı, ilerlemeyi sadece maddi ve teknik açıdan görmüyoruz. 
Milli, manevi ve kül~ürel değerlerimize sahip çıkarak, yarının daha bü
yük, daha kudretli Türkiye'sini teslim edeceğimiz nesilleri iyi yetiştirmek, 
en önemli meselemizdir. Bu idrak ve anlayışla, özellikle üniversite genç
liğinin eğitimine ayrı bir yer ve önem veriyoruz. 

940 



Yüksek öğretim kuruluşlarımızda, müsbet ilimler, sosyal ve manevi 
ilimler ile birlikte ele alınmalı; teorik ve uygulamalı araştırma ve geliş
tirme faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Üniversitelerimizin, sınai, ikti
sadi, sosyal ve teknik konularda pratik araştırma ve geliştirmye yönel .. 
melerini teşvik için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Yabancı dil günümüzde, mesleki gelişme ve başarının olduğu ka .. 
dar, dış ticaret, milletlerarası münasebetler, ilim, sanat ve kültür alışve
rişinin de temel vasıtası haline gelmiştir. Bu sebeple, orta ve yüksek öğ
retim yapan gençlerimizi asgari bir yabancı dili iyi derecede öğrenebil
meleri için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. · 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Hocalarımız, 

Devletimizi yıkmak, vatanımızı parçalamak isteyenler, kendilerine 
ilk hedef olarak üniversitelerimizi seçmişlerdir. Yakın geçmişimizde ya
şadığımız olaY.Jarı unutmamalıyız. 

· Geçirdiğimiz acı tcrübelerle, her türlü anayasal hak ve hürriyetle
rin, bütün gerçek demokrasi ile idare edilen ülkelerde olduğu gibi, ancak 
müşterek hir .sorumluluk şuuru ile yaşatılabilceğini milletçe öğrenmiş 
bulunuyoruz. Demokrasi görüntüsü içerisinde hürriyetleri yok etme, 
hürriyetçi demokrasiyi ve Milli egemenliği tahrip hürriyetine, Türkiye sı
nırları içinde artık yer olmadığını, bundan sonra dost ve düşman herke
sin bil:İnesi gerekir. 

Gençliğimizi, Atatürkçü düşüncenin ışığı altında, müsbet ilimlerle, 
milli ve ahlaki değrlerle teçhiz edilmiş olarak yetiştireceğinizden; onları, 
bilgili ve vatansever kadrolar olarak yarınlarımıza hazırlayacağınızdan 
eminim. 

Türk gençliğini ümidlerimize layık olarak yetiştirme yolunda, üni
versitelerimizin bu kutsal sorumluluklarına sahip çıkacaklarından şüp
he etmiyorum. 

Sevgili Üniversiteli Gençler, 

Sizler, büyük MiHetimizin en değerli varlıkları, geleceğin teminatı-
sınız. 

Siz, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, bilimsel ve 
hür düşünceye sahip birer fert olarak ·yetiştiğiniz ölçüde, milletimizin ~s
tikbali de o derece parlak olacaktır. 

Milletimizin kendine has karakterini, tarihini, mukaddes değerle
rini ve menfaatlerini tahribe yönelik sinsice sürdürülen ideolojik faali
yetlere karşı, son derece dikkatli olmalısınız. 

941 



Şurasını unutmayınız ki, hazır reçetelerle, basmakalıp doktrinlerle, 
sihirli formüllerle bir yere ulaşma:k mümkün değildir. Memleketimizi ta
nıyarak, grçeklerini bilerek, ilmi metodfar kullanarak ve ancak çalışarak, 
fedakarlık göstererek ilerleyebiliriz. 

Devletimiz büyüdükçe, güçlendikçe düşmanlarımız artacaktır. ülke
miz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, tabii kaynakları ve stratejik 
imkanları ile gelişmişliğin zirvesinde yer almaya layıktır. Bu Cennet va
tan; tarih boyunca dünyanın en ileri medeniyletlerini bağrından çıkarma
nın haklı gururuna sahiptir. 

Yannlann büyük ve güçlü Türkiyesi de sizin eseriniz olacaktır. 

Atatürk ilkelerinden ayrılmadan, hizmet heyecanı ile dolu olarak 
çalışınız. 

Milletimizi, vatanımızı ve birbirinizi seviniz. 

Geleceğin güzel günleri, mutlu ve müreffeh Türkiye'si, ancak siz
lerle mümkün olacaktır. 

Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olma şere
fini taşıyan Ankara Üniversitesi'nin Sayın Rektörüne, değerli öğretim 
üyeleri ve öğrencilerine yeni ders yılında başarılar diler, en derin sevgi 
ve saygılarımı sunarım. 
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TBMM'NİN ANAP GRUBUNDA YAPILAN KONUŞMA VE BASIN 

MENSUPLARININ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

6 Kasım 1984 

Hükümetin iktidarda bulunduğu bir yıllık süre içinde bir çok iş 
başarıldı. Her zaman söylediğim gibi, en zor senemiz birinci senedir. Bun
dan sonra daha iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. 

7 Kasım seçimlerinin birinci yıldönümünde, programızda ifade et
tiğimiz altı konuda vatandaşa verdiğimiz sözlerde durduk. 

Vatandaşa verdiğimiz sözlerden huzur ve güven ortamının 'korunma
sında ve devam ettirilmesinde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. İkin-
ci önemli konumuz olan ortadireğin güçlendirilmesi konusunda pek çok 
ileri adımlar atılmıştır. Ortadirek dediğimiz' zümıelerin hepsinin yaşan 
tısında bir takım tedbirlerle iyiye bir gidiş görülmektedir. 

Spekülatif kazançları önleyici, ithalat serbestliği gibi kararlar, vergi 
iadesi, faiz politikası gibi politikalarımızı bu meyanda sayabiliriz. Kcp
rü gelir ortaklığı senetlerini pek yakında satışa çıkaracağız. Konut ko
nusunda aldığımız tedbirlerde, ekonominin lokomotifi olan bu konuda 
belirli mesafeler 'katettik. İşsizliğin azaltılması ve bürokrasi konuların
da mesefaler aldığımızı söyleyebilirim. Ama daha alacqğımız çok mesafe 
vardır. 

Özet olarak bir senede bir çok iş yapılabilmiştir. Her zaman söyledi
ğim gibi, bizim en zor senemiz birinci senemizdir. Bundan sonra daha 
iyi netice alacağımıza inanıyorum. 

İktidarımızın bu birinci yılında bazı gazetelerimizin yaptıkları ka
muoyu anketleri de bizim durumumuzu daha da kuvvetlendirdiğimizi 
göstermektedir. Asıl olan bizim halkın nabzını daima elimizde tutmamız
dır. Çok daha rahat bir döneme gir:eceğiz. Bundan halk da memnun olur. 
Herkes de memnun olur. Şu bir senenin en önemli hadisesi Anavatan 
Partisinin yepyeni bir zihniyeti ortaya koymuş olmasıdır. Hoşgörülü, bir-
birini seven insanlardan oluşan bir birlik kurmuş bulunuyoruz. · 

Enflasyonda mü~adelede en önemli konu bütçedir. Bütçenin ger
çekçi olması gerekir. ünümüzdeki yılın en önemli konularından biri kat-
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ma değer vergisi tatbikatı ve vergi kaçaklarının önlenmesidir. Devletin 
hizmetleri gelirlerinin arttığı oranda artacaktır. 

Soru : - Gazetelerdeki seçim anketlerini nasıl değerlendiriyorsu-

nuz? 

Cevap: - Gazetelerde yapılan anketlerin bazılarının hesapları yan
lış. Ancak anketler iktidarın reyinin düşmediğini açıkça gösteriyor. 

Soru : - Af konusunda grupta ne konuşuldu? 

Cevap: - Gündem dışı bir konuşmadır. Müzakereye alınmış değil. 
Af konusunda henüz birşeyimiz yok. O konu üzerinde daha konuşulması 
lazım. Kolay bir hadise değil. 

Soru : - Gazetelerdeki anketleri meclis içinde muhalefet açısından 
değerlendirir misiniz? 

Cevap: - Onlara karışmam ben. Dışardaki muhalefet açısından da 
bir fark yok. Bakın 25 Mart seçimlerine· giderken PİAR'ın araştırmaları 
vardı. Bizim · reyimiz, benim hatırladığım kadariyle, yüzde 39 gözükü
yordu. SODEP'in reyi de yüzde 27 veya 28 gözüküyordu. Netice ne oldu? 
yüzde 41.5 biz aldık. Onlar 23,5 aldı. Şimdi bizim reyimiz yüzde 43,4 gö
züküyor. Onların reyi yüzde 30 gözüküyor. Hakiki rey bizim yukarda, on · 
!arın aşağıda. 

Soru: - HP grup başkanvekilleri bir bildiri yayınlayarak iktidar 
partisinin parlamentoyu devre dışı bıraktığını bildirdiler. Ne diyorsunuz? 

Cevap: - Bir senede Türkiye demokratik sistemde hakikaten bü
yük aşama yapmıştır. Ortada vakıalar var. Herkes bunu gözleriyle görü
yor. Meclis çalışmıştır. Bir çok kanunlar çıkmıştır. Anayasanın öngördü
ğü kanunlar da çıkıyor. Ondan sonra bakın, hiçbir devrede bu kadar 
faal bir meclis çalışması olmuş mu? Hükümet icraatı ortadadır, biz onu 
anlatıyoruz. Gayet tabi onlar bizim icraatımızı tenkit edeceklerdir. Onu 
da tabii karşılıyorum. Değerlendirme millete aittir. 
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TERCÜMAN GAZETESİ'NİN 1 YILLIK İCRAATA İLİŞKİN 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

6 Kasım 1984 

Soru: - Seçimler yapılalı bir yıl oluyor. Bu bir yıl zarfında Tür
kiye demokrasi konusunda sizin önceden tahmin ettiğiniz noktaya ulaştı
mı? 

Cevap : - Ben tabii bu konuda bir senede demokraside şu noktaya 
varacağız, bu noktaya varacağız diye bir tahmin yapmadım. Yalnız her 
zaman ifade ettiğim bir şey var. Bu bir geçiş dönemidir. Anayasa da bunu 
açık olarak gösteriyor. Bu geçiş döneminin kaideleri Anayasa'da nasıl ve
rilmişse aynı şekilde, o sistemin içerisinde yürümüştür. O bakımdan, de
mokrasi yolunda evvelce planlanmış şekliyle hiçbir inhiraf olmadan, hiç
bir geriye gidlş olmadan hakikaten emin adı.mlarla yürümüştür, onu söy-
lerim. · 

Soru : - Demokrasi açısından herhalde gelecek için bir kaygı yok? 

Cevap: - Hayır hiçbir kaygı bahis mevzuu değildir.-

Soru: - Partinizin bölünmesi, Meclis'te dördüncü bir partinin or
taya çıkması, milli koalisyon veya başka bir koalisyon söylentisi var. 

Cevap: - Ciddiye alınır tarafı yok bunlarin. 

Soru: - Bir konuşmanızda 1950'nin başb~kanı değilim demiştiniz~ 
Bunu açar mısınız? 

Cevap: - Tabii o zamanki Anayasa ile bu zamanki Anayasa arasın
da farklar var. Hem geçiş maddeleri yönünden hem Anayasa'nın kendisi 
bakımından. 1924 Anayasa'sında çok kesin olarak kuvvetler ayrılığı yok
tu. Meclis her şeyin üzerindeydi. Ona göre de iktidar partisinin daha fazla 
sözü vardı. Bugünkü Anayasa ondan farklıdır. O bakımdan diyorum. 

Soru : - Partiyi kurarken veto mekanizması vardı. Seçimlere gi
receğinizden ve iktidara geleceğinizden emin miydiniz? Bu güveniniz ne
reden kaynaklanıyordu? 

Cevap: - O güven insanın içerisinde bir histir. Ben bu işe ta ba~
ladığım tarihten beri, içimde bu işi bizim götüreceğimiz şeklinde bir ka-
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naat vardı. Bu bir tahmin değil, duygudur. Bu duygu öyle bir şekilde 
kuvvetli idi ki, hiçbir şeyin engel olacağını tahmin etmiyordum. 

Soru: - Tercüman'ın yaptığı kamuoyu araştırması oylarınızda 
,dikkate ,değer bir gerileme olduğunu, fakat seçim sistemi sebebiyle yine 
iktidar olabileceğinizi gösteriyor. Bu sonucu nasıl yorumlarsınız? 

Cevap: - Açık şekilde konuşmak lazım. Tabii iktidar partisi, ikti
·dara geldikten bir müddet geçtikten sonra eğer bir kamuoyu yoklaması 
yapılırsa dünyanın her tarafında iktidar partisinin oylarının gerilediği 
:görülür. 

Sebebi şudur: İyi olan beğenilen şeylerin de etkisi olduğu gibi, in
:sanlar üzerinde genellikle beğenilmeyen .durumlar etkili olur. Birçok ko
nular halledilmiş olabilir. Ama böyle bir yoklama yapıldığı zaman cevap 
verenler genellikle o gün başlarından geçmiş bir hadiseye de dayanabi
lirler. Mesela, ne bileyim, taksi beklemişti, bulamamıştır, oradan hüku
mete kötü puan verebilir. Bunun gibi şeyler. 

Ama bu yoklamalar devamlı olarak yapılır. Seçime yaklaşıncaya 
kadar yapılır. En büyük fark, seçim sandığı başındaki farktır. Seçim san
dığı başına gelen vatandaş şu tercihi yapmak mecburiyetindedir : Bu mu, 
o mu, o mu? .. İşte o vakit bizim reyimiz yükselir. 

Soru : - Seçimleri kazandığınızda iktidarınızın ·birinci yılında eko
nomiyi ulaştırmayı amaçladığınız hedeflere ulaştırmayı amaçladığınız he
deflere ulaştınız mı? Dış ticarette, belki büyüme hızında evel diyebilirsi
niz ama enflasyon konusunda bugünkü durumu öngörüyor muydunuz? 
Hangi munzam şartlar öngörmediğiniz bir noktaya getirdi? 

Cevap: - Aslında enflasyonda şöyle bir hadise var. Biz iktidara 
.ayak attığımız sırada iki konuya bakmamız lazım. Bir tanesi, seçim be
yannamemizde durumu tespit ettikr Seçim beyannamemizde çok detaylı 
yazmamakla ·beraber, son ayların enflasyon hızının ciddi endişe uyandı
rac~k durumda olduğunu, bunun da gelecek dönemde işi zorlaştırdığını 
da açıkça ifade ettik. 

Aynı konu tekrar hükumet programında 'kısa olarak işlenmiştir. 
-Şimdi, şunu söyleyemezdik; % 25 olarak bfr enflasyon hızı hedef olarak 
alınmış. Ben «hayır -% 25 olmaz % 40 olur, 35 olur» diyemezdim. Psiko
lojik olarak kötü tesir ederdi. Bunu dememiz mümkün değildi. Bizim 
dediğimiz bu % 25'e· biz sahibiz, bunu tutmaya çalışacağız, gayret sarf

·edeceğiz, işin zor olduğunu biliyoruz, dedik. 

Soru: - 24 Ocak döneminde ço!{ yüksek bir enflasyon hızından 
daha başarılı bir şekilde aşağıya inile bilmişti? 
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Cevap: - Hadiseyi daha başından gördüğümüz, hadisenin 1980 
yılı 24 Ocak'ının ufak bir modeli olduğunu, hızlanan bir enflasyonla kar
şılaştığımızı_, bu hızlanan enflasyon yanında aynı zamanda önemli bir 
sıkıntının zamanında ayarlanmayan fiyatlar olduğunu ve bizim üzerimize 
gelen fiyatlar olduğunu biliyorsunuz, birincisi daha ilk hükumete geldi
ğimizde bir kısmını yaptık, bir kısmını da mahalli seçimler sonrasında 
yaptık. Bunlar tabiatıyla Nisan ayı enflasyonunu % 8.5 gibi, bazılarında 
% 7 gibi yüksek bir orana çıkandı. 

1980' de aynı hadise ama daha büyük boyutlarda meydana gelmişti. 
Mesela orada da Şuibat ayı % 29 gibi büyük enflasyon artışı ile karşımıza 
çiktı. Burada da iki ay üstüste gelmiştir. Biri yüzde 8, diğeri yüzde 5 
şeklinde, demek ki onun yarısından biraz az. 

Ama şunu hemen ifade edeyim. Yılın ikinci yarısında bu enflasyon 
hızında bir evvelki yıla göre inmeler meydana gelecektir. Ve nitekim de 
bu söylediğimiz husus, son ayların rakamlarıyla daıha iyi gözönüne gel· 
miştir. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim hatta son çıkan rakamlara 
göre, bu dört aylık enflasyon rakamları geçen senenin aynı dört ayının 
altındadır. ·Bu .. tabiatıyla enflasyon hızının yavaşladığını gösterir. Önü· 
müzdeki sene· yine % 25 hedef alıyoruz. S~:n dört aylık rakamlar, önü
müzdeki sene % 25'i tutma ihtimalimizin çok kuvvetli olduğunu gösterir. 

S_oru: - 1984'deki enflasyon sadece 1983'ten mi kaynaklanıyor. 
Sizin döneminizde ortaya çıkan faktörler enflasyonu tırmandırmadı mı? 

Cevap: - Tabii ithal ettiğimiz bir enflasyon da var. Doların hızlı 
değer kazanması var. Ama enflasyon hadisesinin büyük sebebi kendi içi
mizdedir. Ve esas itlbarıyle 1983 yılındaki, tabii seçimin getirdiği baz:r 
endişelerle yapılmayan bazı ayarlamalar yapılmış olsaydı, para politikası 
tutulsaydı enflasyon bu kadar olmazdı. · 

Ama şu da yok değil tabii. Senenin getirdiği bazı problemler var. 
Biz dışa açılıyoruz. Dışa açılınca normal olarak gıda maddelerinin fiyat
ları dış fiyatlara yaklaşıyor. Yani Türkiye'de eğer herhangi bir sebze gö
türülüp Kuveyt'te satılırsa tabii Kuveyt'teki fiyat olmaz ama artık içer
deki fiyat da yükselir. Domatesin fiyatı mesela ... 

Soru: - Bu tarım bakımından lehte bir durum değil mi? 

Cevap: - Bu tabii tarım bakımından lehtedfr. Üretimi teşvik eder. 
Türkiye daha fazla üretim yapar ve hakiki milli gelirin artmasında tanı
mın çok büyük rolü vardır. Gerçi milli gelirde tarım artık büyük bir ra
kam tutmuyor ama o ilk kaynaktır, oradan bir nevi h'oparlör gibi, dalga 
dalga büyüyere'k gelir. Bir nevi Merkez Bankası'ndaki rezerv para gibi 
görüyorum. Bu sene tarımda çok iyi bir gelişme oldu. İnşallah gelecek 
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sene de aynı gelişmeyi görürüz. Çünkü tohum meselesine, gübre mesele
sin~, sulama meselesine çok önem veriyoruz ve tarımda dünya fiyatlarına 
belJi ölçüde yaklaşarak üretkiyi büyük çapta destekliyoruz. 

Soru : - Bu sene hazırlanan ve kabul edilen yıllık programda he
.def olarak benimsenen büyüme hızı, 1984'teki gerçekleşme tahmininin de 
,gerisinde. Binde bir oranında gerisinde olsa bile, gelecek yıl için benim
.sediğimiz hedef, bu yılın gerçekleşmiş rakamının gerisinde bir hedef be
lirlemek doğru mu? 

Cevap: - Aslında 1984'ün büyüme hızı hedef olarak daha ufak
tı ama fiili rakam, fiili gerçekleşme yu'karı çıktı. Yoksa Hk hedef ola
rak 1984, 1985'ten ufaktır. Tabii 1985 için de yaptığımız bir tahmindir. 
Fiili neticeyi görelim. 

Soru: - Özellikle özel sektörden gelen bir tenkit var. Haklı gibi 
·görünüyor. Sıkı para politikası kamu kesimine uygulanamıyor, nitekim 
kamunun cari harcamaları sürekli artıyor, ama sıkı para politikası özel 
:sektöre uygulanıyor. Kamu kesiminin sabit sermaye yatırımlan oran ola
rak çok büyürken, özel kesiminki geriliyor. KİT zam yaparak kaynak 

-oluşturuyor, özel sektörün kredi kaynağı yüksek faizle sınırlı tutuluyor. 
Özel sektöre ağırlık ~ veren ekonomik felsefenizle bunun bir çelişki oldu

_-ğunu ileri sürülüyor? 

Cevap: - Sıkı para poltikası benim 'istediğim kadar uygulanmadı. 
Yani biz bundan daha fazla sıkı bir para politikasının yanındayız. Tam 
istediğim şekilde uygulanmadı. Eksiğimiz biraz da oradadır. Daha sık
mamız lazımdı Bazı sebeplerden dolayı tam yapamadık. Önümüzdeki 

.aylarda daha iyi uygulayacağız. 

Soru : - Yani daha sıkı? 

Cevap: - Yani olması gerektiği kadar. 

Soru: - Doların değer artışında bir duraklama var. Amerikan se
,çimlerinden sonra doların değer artışının istikrarlı olarak duracağı, bel
ki nisbi bir düşme bile olacağı yolunda tahminler var. Siz ne bekliyor

:sunuz? 

Cevap: - Benim tahminim de öyle. ·Dolar inecek. 

Soru : - Amerikan seçimleri hakkında görüşünüz? Reagan mı, 

Mondale mi? 

Cevap : - Tahmin ederim Reagan kazanacak. 
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Soru: - Hangisinin kazanması Türkiye'nin yararına olur. Basında 
bazı yorumcular Reagan'ın kazanmasının Türkiye lehine olacağı görüşün
deler? 

Cevap: - Türkiye'nin lehinde olur tahmin ediyorum. 

Soru: - İhracat öncelikli bir politika uygulanıyor. Doların değer 
artışı ve dünya ticaretindeki durgunluk bizi de etkiliyor. Belli ölçüde enf
lasyon ithal ettiğimizi de belirttiniz. Doların değer artışının duracağını 
tahmin ediyorsunuz. Dünya ticaret hacminde bir gelişme olacağına dair 
bir tahmininiz var mı? 

Cevap : - Genel olarak üç senedir durgunluk var ama benim 
tahminim, dolar meselesi biraz daha çözüldükçe dünya ticaretinde bir 
yükselme görülecektir. Tabii çok hızlı ve ani yükselme iyi bir şey olmaz. 
Daha yavaş, ama daha emin ve istikrarlı bir yükselme önemlidir. Türki
ye'nin ihracat artışı bizim incelediğimiz ülkeler arasında en önde geliyor. 

· Soru: - Ücretlilerin bir çilesi var. Ücret artışları genellikle öngö
rülen enflasyon hedefine göre ayarlanıyor ama her defasında enflasyon 
fiilen daha yüksek oluyor, ücretliler reel gelir kaybına uğruyorlar. Önü
müzdeki yıl için, enflasyon hedefine göre değil, fiili gerçekleşmeye göre 
artış yapacak mısınız? 

Cevap: - Önümüzdeki yıl ücret artışları, ayrıca bir vergi indirimi 
var, 5 puanlık bir vergi indirimi daha var. Belki bu faturalı vergi iadesine 
bir daha bakacağız. Biraz arttırabiliriz. Bütün bunlarla benim kanaatim, 
ücretlilerin kayba uğramayacağıdır. Söylediğimiz gibi ücretlileri enflas
yonun gerisinde bırakmayız. 

Soru: - Önümüzdeki yılın 6 Kasım'ında yeniden ·mülakat yaptığı
ınızda söyleyebileceğimiz müjdeleri, tabii dar gelirliler için sorayım, şim
diden haber verebilir misiniz? 

Cevap : - İnşallah önümüzdeki bir senenin sonunda enflasyon me
selesinde daha iyi mesafe almış oluruz. Hepsini kaldırırız diyemiyorum 
tabii. 

Soru : - Gelir dağılımı bakımından hissedilir bir düzelme olur mu? 

Cevap: - Türkiye' de gelir dağılımı zaten gelişen ülkelere göre daha 
iyidir. Tabii bunu gelişen ülkelerle mukayeseli olarak söylüyorum. Çünkü 
zenginlik veyahut da «wealth» mümkün olan her tarafa dağılıyor. Biraz 
az dağıldıkları yerler, kalkınmada öncelikli yörelerdi. Biz de oraya çok 
özel önem veriyoruz. Ben öyle sanıyorum ki, seneye bu vakit birkaç nok
tada daha iyi oluruz. İşsizlik konusunda bu sene de mesafe aldık. 
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Soru : - Öyle mi? 

Cevap : - Çok net rakamlarımız yok ama bazı endikasyonlar var~ 
Mesela Adana'ya gittik. Adana' da bu sene Güneydoğu' dan gelen işçi sayı
sında yüzde otuz azalma var. Bu önemli bir işarettir. Pamuk toplama üc
:::-eti bayağı yüksek olduğu halde bu böyle. Kilosu 18-19 liradır. Onu hesap 
ederseniz 90 kilo topluyor. İyi paradır. Buna rağmen pamuk toplamak 
için gelenlerde azalma var. Demek ki mahallinde daha iyi işler bulabili
yorlar da ondan gelenler azalıyor. Bu önemli bir endikasyondur. 

Gelecek sene için işsizlik meselesinde olduğu gibi Doğu ve Güney
doğu'nun kalkındırılmasında da biraz daha iyi mesafe alırız. 
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GÜNAYDIN GAZETESİ'NE 1 YILLIK İCRAAT İLE İLGİLİ 
OLARAK VERİLEN DEMEÇ 

6 Kasım 1984 

Seçim beyannamemizde ve hükümet programımızda 6 önemli ko
nuda vaatlerde bulunmuştuk. Çizgimizde en ufak bir sapma olmamıştır. 

Hükümeti kurduğumuzda ele aldığımız ve halka açıkladığımız 6 
önemli konuda bir yıl içinde ·çizgimizde en ufak bir sapma olmamıştır. 

İktidarın ilk yılı önemli ve en zor yıldır. Çünkü 4 yıldır bir şey yapa
bilmek için ilk yılı iyi değerlendirmek lazım. Biz de ilk yılı en iyi şekilde 
değerlendirdik. 

Mahalli seçimleri yaptık. Önemli kanunları reform mahiyetinde bir
çok değişiklikleri gerçekleştirdik. Örneğin bir. kambiyo rejimi baştan aşa-
ğı büyük reform mahiyetindedir. . 

Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlan yeniden düzenlendi. 

Standart hale getirildi, genel müdürlükler yeniden tanzim edildi. 

Devlet ilk defa kadrosuna sa!hip çıkmıştır. Bugün Türk devletinin 
kadroları bellidir, kanunla kurulmuştur. Kararname ile hükümete veri
len yeni memur kadrosu açma yetkimizi parlamentoya geri verdik. 

Personel konusunda önemli reformlar yapılarak 1-!n vanlar y~ni baş
tan düzenlepdi. 17 bürokratik kademe 7'ye indiı:-ildi. Bunlar yapılırken, 
müktesep haklara dikkat edildi. Gürültü çıkacağı söylenmesine rağme11 
hiç bir huzursuzluk çıkmamıştır. 

Servet beyanını kaldırdık, Katma değer vergisini çıkardık. Yılbaşın
dan itibaren tatbik edilecektir. 

İşte bütün bunların bir yıl içinde yapılacağı ta:hmin ve tasavvur da
hi edilemezdi. Başka devirlerde de yapılamadı çünkü. 

Ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın mal ve can emniyetinin 
sağlanması devletin ilk ve aslı görevidir. Bu görev yerine getirilmedeu 
devletin varlığından bahsedilemez. Huzur ve güvenin bedeli demokratik 
nizamdan insan hak ve hürriyetilerinden vazgeçmek değildir. 

Bir yıllık süre içerisinde Milli Güvenlik Kumlu'nun önerisi ile bazı 
illerde sıkıyönetimler kaldınlmı'Ş, bazı illerde ise olağanüstü hal ilan edil
miştir. 
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'Demokratik reJımın insan hak ve hürriyetleri korumanın sosyal 
dengesizlikleri gidermenin önde gelen şartı ülkenin iktisaden güçlü olma
sıdır. 

Ortadireğe enflasyon oranının altında zam yapmayacağımız taahhü
dünde bulunduk. Açıkça söyleyeyim. 1984 yılına yüzde 60 oranının üstün
de bir enflasyon ile girmiştik. Bu artan enflasyona karşı bizden önceki 
hükümet 1984 yılı enflasyon hızını yüzde 25 olarak saptamıştı. Şimdi biz 
kalkıp, (Hayır, bu yıl sonunda enflasyon yüzde 35 - 40 olur. Realist olan 
budur) diyebilir miydik? Diyemezdik ve demedik. Çünkü bu açıklama 
psikolojik yıkıntı verirdi. İşte bu yüzden yü~de 25'i tutturmak için ça
lışacağız, dedik. 

Şunu rahatça söyleyebilirim. Eğer parayı biraz daha sıkarsak (K1 
sıkmak için çok gayret sarfetmemiz lazım) önümüzdeki sene koyduğu
muz yüzde 25'i tutmak çok daha realist olur. 

Ortadirek için faturalı yaşam başlattık. Bayağı çalışıyor bu sistem. 
Ben de dahil olmak üzere bütün millet alıyor. Tabii fatura topluyorsa. 

İkinci kçmu : Ortadirek için faizleri. Yükselttik. Biraz tasarrufu olan 
vatandaşlara böylece ek gelir çıktı. Tasarrufa başkalarının sömürmesine 
mani olduk. 

Tabii köprü gelirlerini de bunun için (Ek gelir için) satışa çıkar
mak üzereyiz. Tabii bu ilk deneyim. 10 milyarlık köpı:ü senedi 15 Kasım· 
dan itibaren satılacak. Yılbaşından itibaren geçerli olacak bu senetler de 
ortadirek için kazanç getirebilecek. 

Fiyat artışlarından ortadireğin etkilenmemesi için (İthalat yoluy
la fiyatları bastırma) prensibi getirdik. Fiyat artışlarında spekülatif ka
zançların mevcudiyetinin rolünün büyük olduğu gerçeği ortaya çıkmtş-
tıi-. 

Bazı yerlerde monopoller vardır. Örneğin bir iki halde belli grup
lar vardır. Bunlar spekülatif kazanç durumlarını ayarlayabiliyorlar. O 
halde bu yolları kapatmak için daha çok hal kurmayı kararlaştırdık. Üre
timden tüketime giden zincirde lüzumsuz aracıları ortadan kaldırmak,. 
rekabeti genişletmek ile ortadireğin ucuz alışveriş imkanını sağladık. 

İthalatı da ortadireğin ucuz alışveriş imkanı için büyük ölçüde li· 
beralleştirdik. Bunu söylüyorum. Gerek muzda, gerekse diğer gıda mad
delerinde spekülatif 'bir fiyat artışı görür görmez derhal sıfır gümrükle 
ithalatı serbest bırakırız. 

Şimdi ise, örnekler vereyim. Adam peyniri alıyor, buzhanelere de
po ediyor. Üreticiden gerçek fiyatına alıyor, stok ediyor. Bu ette de böy
ledir. Stokta her ay yüzde 7 - 8 fiyatı artıyor. Bunu finanse edenler de: 
var. Faizlerin de düşürülmemesinin altında bu neden de var. 
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İ'şte bu yolu kapatmak lazım. Kimseye kara para kazanma imkanı 
vermeyiz. Ürünü alır da stok yaparlarsa o takdirde ben de sıfır gümrük· 
le ithalatı açanın. 

Bu konularda ana prensibimiz (Türkiye hem ihraç eder, hem ithal 
eder) dir. Bu bir döviz meselesidir ki, şu anda geçen yıla göre bile çok 
iyi durumdayız. 'İhracat artışında da dünyada çok iyi durumdayız. 

Biz hükümete geldiğimizde Türkiye'nin 20 günlük dahi petrol stoku 
yoktu. Bugün ise 50 1günlük petrol stokumuz mevcut. İşte bütün bunlar 
bir denge meselesidir. Denge de şu anda Türkiye'nin lehinedir. 

'İşsizlik meselesinde enteresan bir durum var. Birçak yerde tahkH. 
ettim, iş arayanların mühim bir kısmı devletten iş arıyor. Devlette odaı.;ı, 
kaloriferci, işçi olmaya razı. Bu aslında bizim tercih ettiğimiz bir du
rum değil. Bunun sebebi nedir diye baktığımızda (Kişinin becerisinin 
olmadığı) ortaya çıkıyor. O takdirde muhtelif yerlerde beceri kursları 
açıp.ak lazım. Bir stadyum dolusu kişi sınava giriyor. Tabii diyorsun ki 
(!Korkunç derecede işsizlik var) Bu kadar genelleştirme doğru değil. Kö}
den gelen vatandaşı beceri kursuna alarak 2 - 3 ayda inşaat ustalığı, ka1-
falığı, demiı:ıcilik, kalıpçılık öğreteceksin. 

Şunu kendim gördüm. Adana' da pamuk işçiliğine gelenlerin say:·· 
sında yüzde 30 oranında azalma var. Nedendir. tahkik ettirdim. Diğer 
bölgelerde ziraat bu yıl 1çok iyi gitmiş. Adıyaman'da bir kamyon dolusu 
kavuna Arap 400 bin lira bastırıp almış. Bu da tabii kazanç artışı geti
riyor. 

Türkiye'de bu yıl canlılık var. İnşaat sektöründe yatırımlarda, sa
nayide canlılık görülüyor. 

4-5 ay.da konut için 37 milyar lira verdik. Yıl sonuna kadar bura
kamın 60 milyar liraya çıkacağım tahmin ediyorum. tBu inşaat sektörii 
lokomotif bir sektör olduğundan çok önemli Yeni verilen tapulardan 
görüyoruz ki, konut yapımında bir artış var. 

Gecekondu affı düzene s·okulmuştur. 1,5 milyon müracaat var. Bun
lara 1,5 yıl içinde tapularını vereceğiz. Tabii müracaat etmeyen de var. 
Onlar da kendileri bilirler. 

İlk iş olarak bölgelerde çalışan ücretlilere asgari geçim indirimleri
ni yükselterek ek gelir sağladık. Bu da az değildir. Yaklaşık 35 - 40 mi.l
yar lira devlete bir sübvansiyon yükü getiriyor, ama olsun ... 

Bunun yanında yatırım indirimi, yatırım projeleri getirdik. Bu b'öl
gelerde yatırımlar 1985 yılında yüzde 25'i bulacak. Ümit ediyorum ki. 
önümüzdeki yıllarda birçok tesisi açacağız bu bölgelerde. 
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Bürokrasiyi azaltmak için yaklaşık 9 bin ünvan sayısı binin altına 
indirildi. Bürokratik kademe sayısı 17' den 7'ye indirilmiştir. Bütün bun
lar yapılırken müktesep haklara da dikkat edilmiştir. 

KİT'lerde de reformlar yapılarak yeni baştan kuruluşları da tanzim 
edilmiştir. 

Bürokrasi gibi kolay olmayan bir konuda önemli adımlar atılmış
tır. Zorluk var olduğu zaman farkına varılıyor. Örneğin ehliyet almak 
eskisine göre çok kolay. Nüfusta, tapuda birçok yerlerde sorun çıkıyor. 
Bu sorunlar çıktıkça hallediliyor. Geçen yıl SSK emekli maaşlarında 
olan kuyruklar artık kalktı. Şimdi şaşkınlıktan gelen bazı kuyruklar. 

6 önemli konuyu böylece anlattim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir sü
re önce Günaydın'da bir haber çıktı. Reagan'dan hükümete gelen mesaj. 
İşte Türkiye'nin durumu budur. Türkiye'de yapmakta olduğumuz riskli 
bir iştir Kabul ediyorum. Ama büyük oynarsanız kazanırsınız. Ufak oy
namak bizim işimize gelmez. Türkiye'nin düzelmesi ancak böyle müm
kün olur. Bunun için de cesaretle meselelerin üzerine gitmek lazım, jş 

kolay değildir. Birtakım ummadığınız işler ortaya çıkabilir. 

Tabii her ekonomik meselede iniş çıkışlar vardır. Biz dümdüz bir 
yolda gitmiyoruz. Bazen iniş, bazen çıkışlar olur. Sıkıntılı günler olacak-
tır. Bu sıkıntılı günlere katlanmak lazım.» · 
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ANAYASANIN KABULÜNÜN 2. YILDÖNEMİ NEDENİYLE 

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'E GÖDERİLEN MESAJ 

Sayın Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 

7 Kasım 1984 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kabulünün ve Cumhurbaşkan
lığına seçilmenizin ikinci yıldönümü münasebetiyle, memleketimizi hu
zura ve demokrasiye kavuşturma yolundaki hizmetlerinizin unutulmay~
cağı inancıyla, tebrik ve şükranlarımızı, şalhsım ve Bakanlar Kurulu adı

na saygılarünlfi. arzederim. 
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SAYIN RONALD REAGAN'A ABD BAŞKANLIGINA İKİNCİ KEZ 
SEÇİLMESİ NEDENİYLE GÖNDERİLEN MESAJ 

7 Kasım 1984 

Dirayetiniz ve kuvvetli liderliğiniz Amerika !halkına daha büyük re
fah getirerek dünya barışının muhafazasına da önemli katkıda bulun
muş, gerçek~ dost ve müttefik olarak hayranlık ve saygımızı kazanmış
tır. Başkanlığınız döneminde çok olumlu bir şekilde gelişen uluslarımız 
arasındaki geleneksel dostluk bağlarının ve yakın ilişkilerin ikinci baş
kanlış döneminizde yeni bir güç kazanarak her sahadaki işbirliğini kap
sayacağından emin bulunmaktayım. 
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ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 46. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
YAYINLANAN MESAJ 

10 Kasım 1984 

Büyük komutan ve devlet adamı Atatürk'ün manevi huzuruna, aynı 
zamanda, mili birlik ve beraberlik ruhu, huzur ve güven ortamı ve kal
kınma hamlesi içinde çıkmanın mutluluğunu duymaktayız. 

Ölümünün 46. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuru
cusu, büyük devlet adamı Atatürk'ü, milletçe minnet ve şükranda anıyo
ruı;. Bu vesile ile O'na ortaya koyduğu fikirlerine, eserlerine ve emanet 
ettiği Cumhuriyetimize sahip olmanın hazzını ve gururunu taşıyoruz. 

«Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu düşünceler ve gerçekleştirdiğj 
inkılaplar hala, yalnız bizlere değil, bağımsızlık ve medeniyet savaşı ve
ren bütün milletler için de hedef gösteren bir meşaledir. O'nun her zaman 
savunquğu, üzerinde titrediği ve milletine en yaraşır idare şekli olarak 
gördüğü bağımsız Cumhuriyeti sonuna kadar korumak ve yaşatmak hepi
mizin en büyük ödevidir. Bu itibarla, o'nun ölüm yıldönümlerinde sadece 
rahmet dilemekle, kendiisne karşı duyduğumuz minnet ve şükranı dile 
getirmekle yetinmeyeceğiz, o'nun fikir, ilke ve direktifleri doğrultusunda 
hareket edip, üikemizin müreffeh ülkeler seviyesine gelebilmesi yolunda 
çalışma azmimizi yenileyeceğiz. 

Ülkes(ve devleti ile bölünmez bir ·bütün olan Türk milletinin atala
rına layık olmak için her türlü gayreti sarfedeceği inancı içinde büyük 
önder Atatürk'ü rahmetle yadediyoruz.» 



ANKARA BELEDİYESİNDE YAPILAN TOPLANTIDAKİ KONUŞMA 

10 Aralık 1984 

Sizler millete hizmet için halka en yakın olan kamu birimisiniz. Se
çimle gelen demokrasinin temelini oluşturan tabanısınız. 

:Bana fiyatlar geliyor, devamlı kontrol ediyorum, haberiniz olsun. 
Emniyet teşkilatı fiyatları topluyor, getiriyor. .. Fiyatları makul tesbit 
edin, satıcılan zarara sokmayın. Bu işlerin hepsi karlı olacak ki üretici ge
lişebilsin. 

Hizmetin .daha iyi yapılabilmesi ancak bu işle ilgili makul bir karın 
doğmasına ·bağlıdır. O olmadığı takdirde, bir gün ,iki gün yapılır, ondan 
sonra kaybolur gider. Ana fikir olarak söylüyorum: Karı da kötü görme
yin. Tabi fahiş kar dediğimiz konu kötüdür. Zaman içerisinde ne fahiştir, 
ne değildir, _fevkalade raıhat anlaşılır. 

Şimdi, en önemli konu, gıda maddeleri bakımından, kuru gıda mad
deleri konusu ... Yani, fasulye, nohut, mercimek ve bfr de saklanabilir bi
lenler var. Peynir, margarin. Bu malların spekülasyon ihtimali yüksektir. 
Yani alır, finanse eder, depoda tutar, ayda yüzde 10- 15 artacak hesabının 
içersine girerler. Biz bu hesabı ithalatla bozmak istiyoruz. 

İkincisi belediyeler bu konuda biraz daha aktif olurlarsa, oluyor
lar da. Onu da .görüyorum, bazı birliklerin, yani tarım satış kooperatifleri 
birlikleri, bu dayanaklı gıda maddeelrinin belli stoklarını yaparak kim
seye spekülasyon imkanını vermeyebilirler. ·Bunu, önümüzreki sene için 
planlıyoruz. Şunun açıkca görülmesi lazım. Herkes aşırı kar, anormal spe
külasyonudan vazgeçmelidir normal sisteme oturmalıdır. Makul olan şey
leri yapmak lazım. 

Biraz evvel, Bakanlar Kurulu'ndaydık. Çok iyi bir araştırma yapıl
mış. Amerika' da bulunan bir Türk Profesörü rica etmiştik, ekonomi ile 
ilgili modern bir tahmin konusunda çalışma yaptı. Profesör Nefci'nin 
Amerika' daki ihtisas sahası bu. Bunu, ABD hükümetine de yapmış. Şim
di bu konuda bize bir çalışma getirdi, onu Bakanlar Kurulunda görüş
tük. Tabi, üzerinde daha çalışılması icap eden, fakat uygulandığı takdir
de, karar verenler için .faydalı bir kaynak sağlanmış olacaktır. 
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ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDE YAPILAN KONUŞMA 

1 O Kasım 1984 

Türkiye'de belediyelerin önemi büyüktür. Bu nedenle mahalli ida
reler güçlenerek vatandaşın sorunlarını yerinde halletmek zorundadır. 

Biz belediyelerin önemini fevkalade 1hisseden bir iktidarız. Sadece 
hissetmekle kalmıyor, istiyoruz ki mahalli idareler daha da güçlensin. 
Vatandaşın sorunlarını yerinde halletsinler, bunun için lüzumlu olan hu
kuki imkanlarla donatılsın, hem maddi, hem de teknik, imkanlar verile
bilsin. Mahalli seçimlerden bu yana, bu konuda epey mesafe alınmıştır . 

Türkiye hızla büyüyen bir ülkedir. 

Büyü~ şehirlerin nüfusu giderek art.maktadır. 

Kırsal ke'simin nüfusu giderek azalacaktır. Bu milli gelirin dağılımı 
bakımından da böyle olacaktır. Şehirler büyüyecektir. Ama bunu da çok 
dikkatli yapmak lazımdır. Geçtiğimiz yılların 'hızlı şehirleşmesinin getir
diği problemlerle karşılaştık. Örneğin gecekondu meselesi. Yıliar yılı bu 
meseleye el atılamadı. Her gelen iktidar bir güzel propagandasını yaptı. 
Ama gecekondunun esas 'derdi olan tapu meselesi, planlı yapı meselesi, 
yıkıp-yıkılamama meselesi bir türlü ıhalledilemedi. Biz çok geniş çapta 
bu meseleleri hallettiğimizi farkediyoruz. Belediyeler iyi çalışırlarsa, bir
buçuk sene içerisinde de tapularını 'vereceğiz. Bu sözü verdik. 

Nüfusun giderek artması nedeniyle artık ü.~ke tek merkezden yöne
tilemeyecek duruma gelmiştir. Bu nedenle yetkiyi merkezden çevreye 
dağıtarak ve mahalli idarelere yetki vermek suretiyle daha iyi hizmet gö
tüımesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun faydasını gördük de. Büyük be
lediyeden başka belediyeler de var. Daıha iyi hizmet vermek için yarış 
var. Demek ki, seçilmiş insanlar halka daha iyi hizmet götürüyor. Halkın 
seçtiği adamlar, tayinle gelenler daha iyi hizmet veriyor. Çünkü buna 
mecbur. Çünkü seçilmesi buna bağlıdır. 
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YENİ ASIR GAZETESİ'NİN 1 YILLIK İCRAAT İLE İLGİLİ 
SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR 

Soru: «Kamuoyuna yansıyan bazı eleştiriler var. Bazı Özal. muha
lifleri, Turgut bey hiçbir işi sonuna 'kadar götüremez iddiasını ileri sü
rüyorlar» .. 

Cevap: - «Tam tersi. Bunun misalleri var. İlk örnek olarak Ke
ban projesini gösterebilirim. 1962 yılından itibaren bir bürokrat olarak 
bu projeyi büyük bir ısrarla takip ederek projeyi sonuna kadar götür
düm. «Ben hatta o dertlerden hasta oldum. MEES'te uzun süre yönetim 
kurulu üyeliği ve başkanlık yaptım. Maden-İş'te karşı yine ısrarla mü
cadeleyi yürüttüm. 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirildim. 
Daha sonra. da Başbakan yardımcılığı görevinde bulundum. Tabii belli 
bir noktada Başkakan Yardımcılığı'ndan istifa ettim. İstifa etmeyi de 
bilmek lazım. Yeri gelmiştir istifa etmişimdir. Sonra parti kurduk. Bu
rada da herhalde bir neticeye gittik. Yarı bırakmadık işi. Onun için hak
kımızda söylenenler doğru değildir. Biz, hiçbir işi yarım bırakıp kaçma
yız. 

Soru : 6 Kasım seçimlerinden bu yana sizi en çok sevindiren ve en 
çok sıkıntıya sokan olaylar nelerdir? 

Cevap: Mahalli seçimleri kazanmış olmamız beni en çok sevin
diren olaydır» 

Soru: - Seçmen yaşının 18'e indirilmesi konusunda ana muhalefet 
partisinin bir çalışması var. 'Sizler bunu destekleyecek misiniz? 

Cevap: Gençlerimizin olgun olduğuna inanıyorum. Gençlerimizi 
düşüncesiz görmemek lazımdır. 18 yaşındaki insanla 21 yaşındaki insan 
arasında niçin fark olsun? Anayasa 18 yaşı küçük görüyorsa bir yaş daha 
büyütelim 19 diyelim. Böyle bir şekli düşünürüm. Lisedeki bir talebeye 
değil de üniversitedeki bir talebeye oy hakkı verelim. Muhalefet, teklifi 
getirsin bakalım. Ben 18 yaşa taraftarın:ı, bel'ki bir pazarlık yaparız.» 

Soru: Yerel seçimler bir siyasi tabloyu ortaya çıkardı. Yapılan son 
kamuoyu yoklamaları da aşağı -yukarı bir fikir veriyor. Meclis'teki par
tiler geniş çapta oy kaybettiler, Meclis dışı partiler ise parlamentoda 
temsil edilemiyorlar. Bu durum demokrasinin sağlığı açısından rahat
sızlık vermiyor mu? 
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Cevap: - «Muhalefet kendini zayıf hissediyor. Tam manasıyla bir 
muhalefet değil Yani oradan şunu kaydırmak, bunu bu tarafa getirmek 
gibi. . Böyle bir endişe olursa biz erken seçime gideriz Böyle bir şeyi his
settiğimiz anda erken seçime gideriz dedim. Memleketi o şekilde karış
tırmak -ki yapılamaz, yapılabileceğini zannetmiyorum bizim grubumuz 
bakımından- böyle bir durum kesin olarak ortaya çıkarsa, kesin olarak 
millete gitmeyi tercih ederim Bunu bazıları tehdit diye aldı. Ama düşün
ce 1arzıtnız budur. Burada şu iki dengeye iyi bakmak lazımdır İktidara 
tercih ortaya konulmuştur. Bize dört sene için vekalet verilmiştir. Biz 
ilk önce bu icraatı yapmakla mükellefiz. Şu anda bizim bu icraatımıza 
mani olacak herhangi bir husus da mevcut değil. O vakit seçime niye gi- , 
diyorsunuz diye sorarlar Ancak seçime ekseriyetimizi · artırmak için gi
deriz. Ekseriyetimiz kafi geliyor bize. Bizim Anayasa'yı değiştirmek gibi 
bir düşüncemiz de yok. Onun için normal şartlarda erken seçime gidil
memesi,. ancak ~onnal durumlar olursa erken seçime gidilmesi gerekir». 
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IMF .İLE İLGİLİ OLARAK RAPOR GAZETESİ'NİN SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

13 Kasım 1984 

Soru : - IMF'nin Türk ekonomisi ile ilgili incelemeleri sürecek mi? 

Cevap: - ·IMF ile bir anlaşma yapılmasada Türkiye IMF'in üyesi 
olduğu için IMF gelerek yine konsültasyonlar yapacaktır. 

Önümüzdeki dönemde IMF ile yeni bir anlaşma yapılmayabilir. Da
ha kesin karar vermedik, ama muhtemeldir. 

Biz istersek, bir müddet daha devam ederiz. IMF bunu tamamiyle 
'bize bırakmıştır. Açıkça da söylemiştir. Biz, arzu ettiğiniz takdirde bu an
laşmayı yapmayız. Herkese de «Türkiye ekonomik sıhhatine kavuşmuştur. 
Herhangi bir anlaşma yapmaya ihtiyaç yoktur, diye de ilan ederiz~ dedi
ler. Ben kendi arkadaşlarıma IMF'nin idarede bir sıkıcı tarafı vardır. 
Çünkü, adam gelip bizi imtihan ediyor. IMF olmadığı zaman bjz kendi 
kendimizi disipline edebilir miyiz? diye sordum. Arkadaşlarıma, farzedin 
'ki IMF sizsiniz. Para arzı meselesiyle diğer konuları bir anlaşma yapmışız 
gibi getirin bakalım, siz ne tavsiye ediyorsunuz, diye· programlarını iste
dim. Onu getirin, programınızı bir görelim, ondan sonra edindiğim kanaa
te göre, memleketin menfaati anlaşmayı bir sene daha götürmeyi gerekti
riyorsa gideriz. Yok, artık bu iş tamamdır. Biz hiç bir yere ihtiyaç duyma
~an kendimizi disipline edebileceğimize inanıyorsak, o zaman keseriz. 

1980 yılından beri ayni şeyleri söylüyorum. Bizim programımız sta
tik değil, dinamik bir programdır. Belli kaideleri koyduk, hep o kaideler
le gideriz demek değildir. Yani Statik değildir, dinamiktir. Ana prensip
ieri itibariyle sabittir. Devlet müdahalesini asgariye indireceğiz. Ekono
minin kendi tabii kanunları içinde serbest hareketine imkan vereceğiz, 
rekaoeti daha çok teşvik edeceğiz dedik. Bu prensipler değişmez ama, 
her ekonominin içinde bulunduğu şartlara göre bazı değişiklikler yapı
iabilir. Fiyat istikrarını, enflasyonu geriye çekmek, dengeyi sağlamak 
için ağırlık içte alınan tedbirlere gelecektir. Ama, bugün dışarıdan gelen 
yardımlar da bize yardımcı olmaya başlamıştır. Türkiye'nin kredi itibarı 
artınca, bir takım işleri ayarlamak mümkündür. Bunu 1980'li yıllarda 
yapamazdık. 
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Soru : - Yabancı bankalardaki Türk paralarının çekilmesi konu
sunda görüşleriniz nelerdir? 

Cevap : - Ben Başbakan Yardımcısı iken bir tebliğ ile Merkez Ban
kası'nın dışarıdaki Türk paralarını yüzde 6 farkla satın almasını istedik. 
1981 ve 198i s:enesinde araştırdık, dışarıda Türk parası bulamachk. Niye 
olsun? "On yin.İli, ·elli milyarla kim ne yapacak? Biz. Türk parası dışarıda 
olsun isteriz. O bir nevi konvertibiliteye geçiş demektir. Çekmek değil, 

orada kalsa memnun oluruz. 
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KKTC'NİN KURULUŞUNUN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DEN~TAŞ'A GÖNDERİLEN. 

MESAJ 

15 Kasım 1984 . 
Sayın Rauf Denktaş, 

Kıbrıslı soydaşlarımızın barışçı yollardan Ada'ya kalıcı bir barış 
getirme yolundaki gayretlerini takdirle karşılıyorum. 

Kıbrıs Türk halkının güvenlik, hürriyet ve refah içinde yaşama arzu
larının paylaşıyor ve bu yönde her türlü destek ve yardımın gösterilece
ğini Hükümetim adına ifade etmekten k_ıvanç _duyuyorum. 
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ISLAM KONF,ERANSI ÖRGÜTÜ EKONOMİK VE TİCARİ İSBİRLİGİ 

DAİMİ KOMİTE ÇALIŞMALARI SONUNDA TERTİPLENEN 
BASIN TOPLANTISINDA, YAPILAN KONUŞMA 

16 Kasım 1984 

Komite çalışmaları sonunda serbest ticari mübadele bölgesi kurmak 
üzere tercihli ticaret sisteminin geliştirilmesi konusunda görüş birliği 
sağlandı. 

Daimi komite toplantısı, dünyada ekonomik durgunluğun, enflasyon 
ve işsizliğin, gelişmekte olan ülkelerin artan borçlarının, sanayileşmiş ül
kelerin aldı_ğı korumacı tedbirlerin ve dünyadaki yüksek faiz oranlarının 
önemli sorunlar olarak yaşandığı bir ortamda yapıldı.. . 

Bu şartlar islain alemi içinde de safların sıklaştırılması gereğini or-. 
taya koymaktadır. Yapılan bu toplantının bu açıdan da ayn bir anlamı 
vardır. · 

Şunu açıkça belirteyim-ki İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 
bugün yeterli düzeyde değildir. Oysa bu ülkeler aralarındaki ticareti ge
liştirilmek için çok müsait bir ortam içindedirler. Bunun en somut örne
ğini de Türkiye vermiştir~ . 

Ülkemizde yapılan ticaret bakanları toplantısında alınan ve daimi 
komite tarafından bugün onaylanan kararlar kısaca şöyledir. 

Ticaretin geliştirilmesi için şart olan karşılıklı bilgi ihtiyacını karşı
layacak bir akım sistemi kurulacaktır. Bunun için gerekli çalışmalar, mer
kezi Kazablai:ıka' da bulunan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi tarafından 
yürütülecektir. 

ı 

Türk Standartları Enstitüsünün öncülüğünde standartların ahenk-
ieştirilmesi çalışması başlatılacaktır. 

Ticareti tcımtma faaliyetlerine önem verilecektir. Bu amaçla islam 
ülkele:rinin düzenledikleri fuarlara daha geniş ölçüde katılmaları sağlana
cak ve daimi teşhir merkezleri kurulacaktır. 

Uzun vadeli ihracat finansmanı, İslam Clearing Birliği ve ihracat si
gorta sistemini geliştirmek için İslam Kalkınma Bankasınca faaliyetler 
yürütülecektir,. Bu amaçla hazırlanacak rapor bütün islam ülkelerinin bil
gisine sunulacaktır. 
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İslam ülkeleri arasında tercihli bir ticaret sistemini geliştirmek ve 
nihai hedef olarak da bir islam serbest ticaret mübadele bölgesi kurmak 
için çalışmalar yapılacaktır. Görüldüğü gibi toplantıda alınan kararlar 
ileriye dönük adımlardır. Bu adımlar gelecekte ek kararlarla da destek
lenecektir. Sanayi bakanları toplantısında· alınan : kararlar ise şöyledir. 

İslam Kalkınma Bankası ve bölgesel ve ulusal kalkınma bankaları 
rasında yakın bir işbirliği tavsiye edilmiştir. · Müteahhitlik, mühendislik 
ve müşavirlik firmaları için özel önlemler de öngörülmüştür. İslam ale
minin firmalarına 'öncelik tanıyacak tedbirlerin alınması, öngörülen ka
rarlar arasındadır. Bu ar.ada üye ülkeler arasında yatırım şirketleri ku
n.ılması teşvik edilmektedir. Sanayi alanında teknik ' işbirliğinin geliştiril
mesi için bir dizi önlem öngörülmüştür. Ayrıca küçük ve orta büyüklük
teki sanayiinin geliştirilmesi çalışmalarına da üye ülkeler arasında işbir-
liği yapılması. uygun görülmüştür. . . 

Ayrıca benzer sanayi alanlarda da gönüllü . birlikler kurulmasının 
desteklenmesi, buna ı1aveten islam ülkeleri' tihısal, kalkınma bankaları 
arasında birlik kurulması çalışmalarınin da· ·hızlandırılması kararlaştırıl-· 
mıştır. . ~ , 

Sınai işbirliginin geliştirilmesini sağlatlıak amacıyla, Sanayi ve Tica
ret Bakanı Cahit Aral başkanlığında bir daimi komite kurulmuştur. Ay
nca Komiteye Bangldeş, Cezayir, Gine ve· Pakistan ile ilgili islam ihtisas 
kutuluŞlarıda katılacaktır. Daimi komitenin i~lam alemi içinde ekonomik 
ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Top
lantıda daimi komite bürosu üyeliklerine de Suudi Arabistan, Gine, Pa
kistan ve Ürdün getirildi. İşbirliği daimi komit(fsinin bundan sonraki 
toplantıları da bakanlar düzeyindeki çalışJill~<;lr1a ·aynı tarih.te .yapılacak
tır. . ' ' 

f i. 
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ÇANKIRI'DA HALKA lIİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

1{3 Kasım 1984 

Sevgili Çankın'lılar, 

Son bir yıl içinde ekonomi hızlı bir gelişme safhasına girdi. 

Ekim ayı itibarıyla elektrik enerjisi üretimi yüzde 11.5 arttı. Ar
tık geçtiğimiz yıllarda görülen elektrik sıkıntısı yoktur. Türkiye'nin bu
günkü elektrik enerjisi 30 milyar kilovat saattir. Yani nüfus başına 600 
kilovat enerji düşmekt~ir. Bu rakamı yükseltmek için daha çok çalışa
cağız. 

Türkiye' de üretilen enerjinin yarısına yakın bir bölümü termik 
santrallerden elde edilebilmektedir. 

En önemli linyit yatağı Muğla bölgesindedir. Muğla bölgesinde ku
racağımız üç termik santralde 15 milyar kilovat saat enerji üretilecek. 
Bu da, Elbistan - Afşin Santralinin yansı kadardır. Bazıları çıkıyor, bir 
güzel bahane bularak burası turistik bölgedir. Santral yapılamaz diyor
iar. Bugün modern santraller, bütün modern teknikle 'belgelerde hizmet 
verebilirler. Aklımızı başımıza almamız lazım. Biz bugün elektriği dışa
rıdan alıyoruz ve döviz ödüyoruz. 

Hiç kimse şunu unutmasın : Bu memlekette büyük elektrik sıkıntısı 
çekildi. Asansörde elektrik kesildi. Fabrikalar çalışamaz hale geldi. Şim
di önümüze çıkıyorlar. Yine bu santrali yaptırmayız diyorlar. Yakında 
köprü senetleri satışa çıkıyor. Bu santralleri yaparız. Bu memleketin kal
kınmaya gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu memleketin insanına iş bulmaya 
ihtiyacı var. 

İstanbul - Ankara arasındaki paralı otoyola para makinesi koyaca
ğız. Buradan da sağlayacağımız gelirleri 'diğer sahalara yatıracağız. 

İnşaatları durdurulan Kars, Van, Konya, Çankırı, Çorum, Bolu fab
rikalarının yapımına devam edilecektir. Şeker fabrikaları, pancar ve so
yanın münavebeli olarak ekimini kontrolle görevlendirileceklerdir. Bu
rada size toplu konut konusundan da bahsedeceğim. Son üç yılda konut 
fonuna 20 milyar liralık ödenek ayrıldı. Son 5 ayda fona 30 milyar lira ak
atarıldı. Bunun yıl sonuna kadar 60 milyar lirayı bulacağını tahmin edi
yonım. 
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Konut fonuna önümüzdeki yıl ayrılacak ödeneğin 150 milyar lira
lan az olmayacağını söyleyebilirim. 

Türkiye'nin ekonomisi geliştikçe dünyadaki önemi de artmaktadı.c 

İstanbul' da yapılan İslam Konferansı Ticari ve Ekonomik Daimi 
Komite Toplantısında, İslam ülkeleri Türkiye'nin önderliğini kabul et
mişlerdir. Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN'in başkanlığında her yıl 
yapılacak olan toplantılarla, Türkiye'nin dünya da daha seçkin bir yere 
gelmesi mümkün olacaktır. 

Türkiye'nin dünyadaki itibarı bugün çok ·yükselmiştir. Bugün milli 
bankalarda 750 Milyon Dolar döviz hesabı bulun_maktadır. 

Türkiye'ye daha çok yenilikler getireceğiz ·ve bir yıl içinde gerçek
leştirdiğimiz çalışmaların hepsi Türkiye'yi daha ileri bir ülke yapmaya 
yöneliktir. Önümüzdeki yıllar Türkiye birlik ve· beraberlik içinde daha da 
iyiye gidecek. Vatandaşımızın yüzü de gülecektir. 

968 



TBMM GRUP TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMA 

20 Kasım 1984 

Ermeni terörünü basit bir kınama ile geliştiremeyiz. 
«Şehit edilen Evner Ergun'u, Devlet Planlama Teşkilatında bulundu

ğum yıllardan tanırım. Çok değerli bir arkadaştı. Olayı nefretle kınıyor ve 
üzüntülerimi belirtiyorum. Artık bu konuyu tarihin derinliklerinde kal
mış bir olayın devamı olarak düşünemeyiz. Bu ermeni konusu, 1970'ler
den sonra ortaya çıkmıştır. Dışarda bu onayları körükleyenler vardır. 
Hesabı, bugün değilse yarın, mutlaka sorulacaktır. 

Avusturya' daki olay hakkında konuştum. Bu konu sadece bir daha 
böyle olmasın diye geçiştirilemez. Bu caniler Avusturya'yı sanki bir üs 
gibi seçmişler. Bu üçüncü hadisedir, öyle görünüyor. 

Avusturya makamlarının ve Hükümetinin çok daha hareketli olma
sı lazım. Biz kendi memleketimizdeki bütün misyonları ve yabancı uy
n.ıkluları en iyi şekilde koruyoruz. Meseleyi sadece basit bir kınama ile 
geçiştirem~yiz.. Bu katillerin bir an önce bulunması lazım. Yani Avus
turya polisinin, Hükümetinin bu konuda d~ha aktif olmasını istiyoruz. 
Aksi takdirde bu hadiseler devam eder. 

İkinci konu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde başkanlık sıra
sı Türkiye'ye gelmiştir. Bu bizim hakkımızdır. Ve başkanlığa talibiz. Bu 
başkanlık konusunda ·da yine karşımıza Yunanistan çıkmaktadır. Bu dö
ııem Türkiye Başkan olursa, Yunanistan başkan yardımcısı olacaktır. Yu
nanistan bundan rahatsız olmaktadır. İdare kurulmuştur ve bunun dışar
da münakaşa edilmesini kesin olarak kabul edemeyiz. 

Üçüncüsü müşterek pazarla ilgili seçimleri kazandığımız sırada. Or
rak pazar temsilcisi, Parti Genel Merkezine, bana geldi. Münasebetleri 
şöyle geliştireceğiz. Böyle geliştireceğiz dedi. Bu münasebetler maalesef 
onların kendilerine atfedilen sebeplerle, söylediği şekilde gelişmemiştir. 
Sözlerinde durmamaktadırlar. Bahane olarak Yunanistan ve Danimarka 
gösteriliyorsa, buna inanmak mümkün değildir. Bizi 600 milyon dolarla 
korkutmak isteyenler varsa, o 600 milyon dolara da ihtiyacımız yok. 

Türkiye' de artık spekülatif kazanç devri kapanmıştır. Müstahsilden 
peyniri satın alıp depolarda saklayanlar, fiyat artışları yaparak büyük 
kazançlar sağlayamayacaklardır. 

Aynı şeyi ayçiçeği yağı için de söyleyebilirim. Ayçiceği yağı fiyatları 
artmayacaktır. Ayçiçeği yağı ve hatta ayçiçeğini ithal ederiz. Ayçiçeği ya
ğını depolamak suretiyle büyük kazanç umanlar varsa kendilerine ha
ber vereyim. Bu yola başvurmasınlar, sonra çok zarar ederler.» 
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ÇORUM'A GİDERKEN OTOBÜSTE BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERİLEN CEV AP~AR 

23 Kasım 1984 

Soru: - Avrupa Konseyi'ndeki son durum nedir? 

Cevap: - Avrupa Konseyi parlamenterlerimiz beklenenin aksine 
ufak bir mücadele ile girdiler. Biz zaten Bakanlar Konseyindeydik. Geç
tiğimiz dönemde de ayrılmadık. Ama Avrupa Konseyi'de o kadar önem 
verilecek bir yer de değil. Eski önemini kaybetmiştir. Biz bunu çoktan 
beri biliyoruz. Yalnız bu sefer başkanlık meselesi başka bir sebepten öne 
atılmıştır. Biz, Avrupa konularında aman şuntı ·demesinler, bunu deme
sinler diye birşeyin içine girdik. Vaktiyle, sanıyorum, İlter Türkmen za
manında Başbakanlık sırası bize gelmiş, Türkmen'de demiş ki, bizde he
nüz parlamento yok. Demokrasi o bakımdan işlemiyor biz kendi isteği
mizle bu başkanlıktan vazgeçiyoruz ama Türkiye demokrasiye döndüğü 
zaman bu başkanlık hakkımızı kullanacağız demiş. Bizim bakımımızdan 
böyle bir şeyi talep etmek mecburi .idi. Talep etmediğimiz takdirde, ken
dimizin demokrasiye inanmadığımız ortaya çıkardı. Bu bakımdan ne şe
kilde olursa olsun biz talebi yapmaya mecburuz. Anladığım kadarıyla 
orada oylama yapılmamış, İnformel olarak görüşülmüş, Dışişleri Baka
nı da · bu teklifimiz kabul edilmediği manası çıkınca toplantıya katılma
mıştır. Kanaatimizce bizim orada Dışişleri Bakanı düzeyinde değil, Bü
yjikelçi düzeyinde veya Müsteşar düzeyinde katılmamız gerekir. Dışişleri 
Bakanımız da bir' daha gitmeyecek. Biz se.çilsek de seçilmesek de Dişişleri 
Bakanımız gitmiyecek. 

Soru : - Limni konusunda bir gelişme var mı? bir uzlaşma formü
lü bulundu mu? 

Cevap: - Hadise, uzlaşma meselesi değil, hadise Yunanistan'ın bir 
açıkgözlülüğüdür. 

Konsey meselesinde de onların hafif bir parmağı var. Zaten o yüz
den ortaya çıktı. 1969' da bize anlaşmaları çiğniyorsunuz, adalan silah
Iandınyorsunuz dediler .Bunu yapmıyoruz, diye cevap verdik. Şimdi bu
nu, bir nevi qokümanları vasıtasıyla tescil ettirmek istiyorlar. Türkiye so
runun Ege sist~mi içinde çözülmesini istemiştir~ Yoksa, Limni imiş, şuy
muş, buymuş . . gi~i parça. parça çözümünü düşünemeyiz." Bu anlamda bir 
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uzlaşma düşünülemez. N~sü bir formül bulunur, onu bilemiyorum. Bizim 
görüşümüz bu konuya ·girmemelidir. İster lehimize, ister aleyhimize, 
NATO girerse gerginliği daha da artırır. Ege ihtilafını çözmeye şansımız 
vardır. Ama, NATO girerse bu şansımız kalmaz. Sorunun çözümü için, 
Türkiye'nin ne düşündüğünü şimdi söyleyemem, mümkün değil. Üzerin
de şu anda da fazla düŞündüğümüz bir konu değil. Ben meselenin prensi
binin söylüyorum. Kıta sahanlığı, fır hattı, karasuları hep bir arada gö-
rüşülmesi lazım. 

Soru: - Yunanistan fiili bir durum yaratmak istiyor. Türkiye nasıl 
bir tepki gösterecek? 

Cevap: - Biz buna karşıyız. NATO içinde gerekli tavrı koyarız. Ya
pabileceğimiz maksimum neyse onu yaparız. Bunun belli usulleri var. 
Zamanı geldiğinde ortaya koyarız. Gerekirse (Veto) da yaparız. Bunun 
sonuçları da hoş birşey olmaz. 

Soru: - Kaddafi'nin Papandreu ile görüşmesi ve Osmanlının To
r unlarını çalıştırıyoruz sözlerine ne diyorsunuz? 

· Cevap: - Aramızda herhangi bir şey yok, merak etmeyin. Hadise 
şu, Papandreu'nun bütün çıkmazı şurada. Her forumda tehlike bize ku
zeyden değil, doğudan geliyor diyor. Kendisine, tehlike kuzeyden gelmi
yorsa NATO' da ne işin var demek lazım. Çünkti, NATO kuzeyden gelebile
cek tehlikeye göre kurulmuştur. Bütün kullandığı hadise bu. Türkiye'de 
herhangi bir formül önerisinde bulunmadı. 

Soru : - İslam ülkelerinin Türkiye'yi lider olarak görmek isteme
lerine ne diyorsunuz? 

Cevap: - İslam ülkeleri spesifik olarak Türkiye liderimiz olsun 
demiyorlar. Ekonomik alanlarda bizim ileri gittiğimizi ve bu nedenle ön
derlik yapmamızı söylüyorlar. Siyasi konularda da bizi önder görüyorlar. 

Soru: - Sizin düşünceniz, İslam birliği dÜşüncesine ne kadar ya
kın? 

Cevap: - Bu spekülasyona müsait bir konu. Bizim anlayışımız, bu 
gibi konular gayret, çalışma disiplin isteyen konulardır. Orta vadeli hat
ta uzun vadeli konulardır. 

Soru: - İslam Konseyi düşüncesine yanaşıyor musunuz? 

Cevap: - İslam Konseyi ayrı bir konu. Avrupa Konseyi ayn bir ko
nu. Avrupa' daki hadise şöyle : Avrupa' da herhangi bir organizasyon yok
ken kurulmuş bir teşekküldür. Vaktiyle Avrupa'da, NATO, OECD gibi 
kuruluşlar yokken önemi vardı. OECD, AET gibi kuruluşlar, ekonomik 
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organizasyonları düşünmüşler. Ülkeler kendi iç meselelerini bu kuruluş
larda, iç tatmin konularını oralarda kullanmaya ç~lışıyorlar. Özellikle, 
sosyalist gruplar bunu fevkalade fazla yapıyorlar. Son Avrupa Konse
yi'ndeki hikayeler de buradan kaynaklanıyor. (Türkiye'de demokrasi var 
mıdır? Yok mudur?) münakaşasını onlar yapamaz. Hemen sormak la
zım: 1970'de, 1971'de bu münakaşayı yaptılar mı? niye şimdi yapıyorlar. 
Bunlar sadece onların kendi içlerinde olan bazı tesirler altında gelişmiş 
hareketlerin göstergesidir. Onun için, fazla önem verilecek işler değildir. 
Biz belki bağırıp çağırırsak, Avrupa Basınında haber büyür. Şimdi tek 
sütun girmiyor . 
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ÇORUM'DDA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

23 Kasım 1984 

Türkiye'de bundan sonra havadan kazanma yollarını kapatıyoruz. 
Fiyatlan şöyle yapalım diyenlere müsaade etmeyiz. Bunun karşılığında 
ithalat yaparız. 

Mahalli seçimlerden önce, muz ithal ettik o zaman niçin muz ithal 
ediliyor diye soruldu, şimdi muz üreticileri Havai' den fide getirmeye baş
ladılar demek işe biraz rekabet katarsak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. 

1.Beyaz peynir ithaaltından sonra, peynirin tenekesi de 2 - 3 bin lira 
ucuzladı. Amacımız haksız kazanç sağlayan aracılarla mücadele etmek
tir. 

· İthalat konusunda hiç kimse endişe etmesin, bankalarda dövizimiz 
bol, Türk paramız da var. İthalattan alınan paralarla da besiciliği des-
tekleyeceğiz. Ve besicilere daha fazla kredi vermeye çalışacağız. 

Ülkemizin sorunlarını nasıl halledeceğimizi size seçim beyanname 
sinde ye hükümet programı ile açıkladık, sorunlarımızdan en önemli bir 
tanesi işsizliktir. 

Nüfusun büyük kısmı genç nesildir. 0-14 yaş arası 23 milyondur. 
Demek ki büyük bir nüfus çalışmıyor. İnsanlarımızın daha fazla çalış
ması, yeni iş sahalarının açılmasına bağlıdır. Mutlaka yeni iş sahası açıl
ması lazımdır. 

Sizin de bildiğiniz gibi Çorum kalkınmada öncelikli 27 il arasında 
yer almaktadır. Yapılan düzenlemelerle bu ilimizde çalışan işçi ve me
murların eline daha fazla ücret geçmeye başlamıştır. Devlet çarkında 
yeni yatının hamlelerine girişmiştir. 

1988'den önce mutlaka 4-5 şeker fabrikası kurulacaktır. Bunlardan 
bir iki tanesine önümüzdeki yıl başlayacağız. Bu fabrikalar Orta Anadolu 
ve Doğu bölgemiz için planlıyoruz. Biri de inşallah Çoruın'un ortasındd 
olurw 
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ÇORUM KADIKIRI MEVKİ'İNDE KURULACAK OLAN 

KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPILAN KONUŞMA 

23 Kasım 1984 

İktidar olarak ~çim beyannamemizde olsun, hükümet programında 
olsun çok açık bir suretle ifade ettik : oda orta grubun güçlendirilmesiydi. 

Tarifi biz getirdik : İşçisi memuru esnafı ve emeklisi dedik. bu güç
lendirmeye esnafa verdiğimiz önem çerçevesinde, sanayi sitelerinin he~ 
men hemen yurdun biçok yerinde, bu sene inşaatına başlandığını görü
yoruz. Bir. çok kazamızda ve ilimizde içinde bulunduğumuz yıl bu işlere 
başlanmıştır. Biz kalkınmayı esnafın kendi işyerine sahip olmasında gö
rüyoruz. Böyle olursa, çalışma şekli ve azmi daha fazla olacak. netice 
olarak da milletimiz bundan, daha büyük istifade sağlayacaktır. Biz bu 
sebepten geçtiğiJTiiz yıl sanayi sitelerine büyük önem verdik. Gelecek yıl
da aynı önemi gÖstereceğiz. Şimdi temelini atıyoruz, inşallah hizmete aç
makta bize nasip olur . 
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SUNGURLU'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

23 Kasım 1984 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, biz bu memleketin ilçe ·ve illeriıie sa~ 
dece seçim öncesi gelip ondan sonra unutan bir iktidar değiliz. Seçime da
ha 4 sene var. Yine yurdu geziyoruz. 

«Her fırsatta memleketi görmek için gerekli gayreti göstereceğiz. 
Meselelerin bir çoğuna yıllarca el atılmamıştır. El atılmamış ımeselele
rin hepsine el atmaya kararlı bir iktidarız. Meselelerin bir tanesi konut 
meselesidir. Şehirlerimiz büyüyor, insanlar tarımdan sanayiye doğru ge
liyorlar. 50 milyonluk nüfusumuz SS'inden fazlası şehirlerde yaşıyor. Şe
hirlerde nüfus artıyor, daıha iyi yaşanacak konut isteniyor. Bu meseleye 
büyük küçük bütün şehirlerde hiçbir iktidar bilinçli bir şekilde el atma
mıştır.» 

Gecekonduların hepsine tapu vereceğiz. Bunun tatbikatına da başla 
dık. Önümüzdeki 1,5 sene içersinde 1,5 milyon gecekondunun ruhsat ve 
tapularını vereceğiz. 'İnsanımız oturduğu evin tapusunu evinde sandığm
da saklamak istiyor. 

«Konut için· ayrı bir fon oluşturacağız dedik ve kredi vermeye de 
başladık. Sadece sigaralardan fona 100 milyar lira gelir sağlamaktadır. 
Bu miktar seneye belki de 200 milyar liraya ulaşacaktır ve 140 bin konut 
önümüzdeki sene içinde tamamlanacaktır». 

Çorum . kalkınmada öncelikli iller arasında yer almaktadır. Bu il
deki memur ve işçilerin eline asgari geçim indiriminden dolayı daha fazla 
para geçiyor. Kalkınmada Öncelikli iller için getirilen tedbirler yerinde 
'bir karardır. Devlet bu illere daha fazla elini uzatıyor. 

«Geçmiş yıllarda bu illerde yatırım miktarı yüzde 17 civarındaydı. 
· 1984'de bu rakamı yüzde 19,S'a çıkardık. 1985'de ise yüzde 25'e yükselti
yoruz. DSİ'nin bu illerdeki bütün sulama işleri önümüzdeki yılki prog
rama alınmıştır. Bu çok önemli bir gelişmedir» 

Türkiye'nin döviz bakımından hiçbir sıkıntısı yoktur. Ve hiçbir mal
da kuyruğa rastlanmamaktadır. Döviz taşımanın da serbest hale getiril
mesiyle Türk bankalarında yurttaşların 600 milyon dolardan fazla döviz 
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hesabı birikmiştir. Türkiye'nin dış itibarı eskisiyle mukayese edilemeye
cek kadar ilerdedir. 

«Türkiye'de yarım kalmış yatırımların hepsi tamamlanacaktır. Gü
nümüzde· 4 senede bu bir senede yaptığımız işlerin, kat kat fazlasını ya
pacağız. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkelerı arasına 
sokacağız. Memleketimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle yü
rümektedir. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece, aşamayacağı
mız hiç bir engel yoktur.» 

'. 
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AMASYA'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

23 Kasım 1984 

Bir yıllık iktidarımız süresince ciddi işler yaptık, memlekette 'huzur 
ve güven sağlandı. sıkıyönetim 33 ilde kaldırılmıştır. Bu çok önemli bir 
başarıdır. 

Çirtçinin esnafın güçlendirilmesi konusunda pekçok tedbir aldık. 
K:onut meselesinde de kayda değer çalışmalar yapıldı. 

«Sadece yabancı sigaradan toplu konut fonuna 100 milyar liradan 
fazla para aktarılmıştır. Böylece kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç 
da önlenmiştir. 

· Hükümetin başarılarından biri de karaborsayı önlemek olmuştur. 
Bu 100 milyarlara varan sigara meselesi bir tek kararla halledilmiştir. Bu 
para konut fo:ı;ıuna gidecek dedik ve yerine getirdik. Şimdi sigarayı k~
çakçılar, karaborsacılar değil, devlet satıyor. Jfavadan para kazanma yol
ları kapanmıştır. Artık çalışan kazanacaktır. 

Peynir ve et konusunda önlem aldık. Gerekli olan yerlerde ithal kapı
larını sonuna kadar açarız. 

Memlektin bütün meselelerini biliyoruz. Bir senede, halledilebilecek 
bütün meseleleri ele aldık ve hallettik. 

«Türkiye'nin döviz durumu çok iyidir. Türk vatandaşlarının Türk 
bankalarınd~n 600 milyon dolar parası var. Bunlar daha önce, Avrupa' da 
İsviçre bankalarındaydı. Fena mı oldu? · 

Memlekette daha önce sıkıntılar, mal darlıkları vardı. Dövizle bir
likte idare bozukluğu da buna sebepti. Biz en azından bunları kaldırdık·. 
Bugün döviz durumumz başladığımız günden daha iyidir ve Türkiye' de 
hiçbir malın sıkıntısı yoktur». 

Güzel İlimiz Amasya gelecek yıl kalkınmada öncelikH iller arasına 
alınacaktır. 
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KASTAMONU'DA HALKA HİTABEN YAPILAN KONUŞMA 

24 Kasım 1984 

Aziz Kastamonulular, 

1984 bütçesini biz yapmamıştık. Ama 1985 bütçesini biz yaptık, önü
müzdeki yıl hem lbütçe, hem kadro açısından daha iyi bir yıl nlacak. Va
tandaşın devlet kapısına gel'diğinde pişman olmaması için her türlü ted
biri almaktayız. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bürokratik engelleri kal
dırmak için çalışacağız. Böylece Allah bizi devlet 'kapısına. düşürmesin 
lafı da ortadan kalkacaktır. 

Kastamonu kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alındı. Ve ar
tık özel teşebbüs Kastamonu'ya rahatlıkla gelecektir. Devlet de burada 
her türlü sanayi tesisini kuracaktır. Ankara'ya üç saat uzaklıkta olmasına 
rağmen KastaII).onu',daki yolların yeterli olmadığını gördüm. Döndüğüm
de gerekli talimatı vereceğim. 

Sizlere mutlu ve hayırlı günler dilerim. 

. . , 
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24 KASIM ÖGRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YILIN 
ÖGRETMENİ VE 67 İLİN TEMSİLCİSİ ÖGRETMENLER İLE 

EMEKLİ ÖGRETMEN TEMSİLCİLERİ.NE HİTABEN 
YAPILAN ~ONUŞMA 

25 Kasım 1984 

Aziz Öğretmenlerimiz, 

Hükümete gelmeden önce, bilim ad~mlaı~ıriın, sanatçıların ve öğret
menlerin sorunlarına çözüm getireceğimiz yolunda beyanlarımız vardı. 
Bu konuda verdiğimiz sözleri icraata geçirdik. 

Bu memleket 1970'li yılların sonuna doğru çok büyük tehlikeler ge
çir~iştir. Hatta bu tehlikeyi de tamamen geçti diye kabul edemeyiz. Bunu 
önümüz.deki günlerde de zaman zaman hatırlamamız lazımdır ki, bir daha 
o yanlışlıkları yapmayalım. 

Türkiye ıi Eylül öncesinde harbi andıran dahili bir iç kavgaya gir
miş. Ve ekonomisi d.e bozulmuştu. 12 Eylül' den sonra her ikisinde de 
büyük çapta çıkış olmuştur. 1984 yılında ihracatımız tahmini 7 milyar 
dolar üzerine çıkacak. Petrol ithalatımız ise 4 milyar doları geçmeyecek. 
Yani, ilk kez, toplam ihracatımız petrol ithalatımızın epey üzerinde ola
cak. Demek ki, Türkiye dört senede meselelerini kendi çabasıyla çözebi
lecek hale gelmiştir. Güvenilir bir ülke olmuştur. Bu da bizim işimizi 
kolaylaştırıyor. 

Tabii önümüzde daha çok meselelerimiz var. Meseleyi çözebilmenin 
yoiunun çaiıŞmadan geçtiğini çok iyi biliyoruz. · 

Anarşinin çözümü, silahla sopayla değil, sevgi ve öğretmeyle ola
caktır. Sevgiyi getireceğiz, onun yanında da öğreteceğiz. 

Çocuklara ne kadar yardımcı olabilirsek, ne kadar iyi bakarsak 
· Türkiye'nin geleceğini o kadar sağlam tutarız. Tabii, bunun arkasından 
da gençler geliyor. Burada en önemli görev, ilkokul öğretmenlerinden baş
layarak tüm öğretmenlere düşmektedir. İnanıyorum ki, sizler modern 
Türkiye'nin gelişmesinde en önemli rolü oynayacaksınız. 

1Biz devletin mahdut olan imkanlarıyla öğretmenler için bir şeyier 
yapmaya çalıştık. Ancak devletin imkanları sınırlıdır. 



Öğretmenlere verilen tazminat ücretlerinin artırılması için Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir çalışma yapacağız. Önümüzdeki 
ayın sonuna kadar bu konuda kanun hükmünde kararname çıkarılacak
tır. 

«Eski günlere dönmek isteyenler vardır. lA.ma sizlerin gayreti, Hükü
metin gayreti ve milletin anlayışı buna mani olacaktır. O günlere tekrar 
dönmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Memleketi da:ha iyi 
günlere götüreceğiz». 

Sizlere düşen bu önemli ve kutsal görevi yapmak için canla başla 
çalışmanız ve Atatürk ilkelerine ve inkilaplarına bağlı kalan gençlerimizi 
yetiştirıılenizdir . 

. Bu mutlu günümüzde sizlere saygılarımızı sunuyorum. 
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M.A.N. DİZEL MOTOR FABRİKASININ HİZMETE 
AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMA 

27 Kasım 1984 

iM AN Dizel Motor Fabrikasının temeli iki yıl önce istikrar tedbir
lerinin uygulandığı bir dönemde atıldı. O zaman «yatırımlar durdu, artık 
yapılamaz» deniyordu. Söyleyenlere cevap olarak tesisi açıyoruz. Bu
rada üretilecek motor ihraç edilecek, ilerde çekiciler, otobüsler de yapıla
cak. Memleket, son 4 -5 sene içerisinde ciddi bir kalkınma hamlesine gir
di. Bu rastgele bir kalkınma değildir. Bu rasyonel bir kalkınmadır. Bu 
tesis (Yatırımlar durdu, artık yatırım yapılmaz) sözlerine bir cevaptır. 

'Bu yıl petrole ödenen para 4 milyar dolar olacak. İhracat da 7 mil
yar . doların üzerine çıkacaktır. 

İhracatta sanayi ürünleri payı yüzde 75'e ulaşmıştır. 4- 5 senede elde 
edilen bu netice de dışarda da bir nevi mucize kabul edilmiştir. 

1960 yılında motor yapmak için girişimlere başlanmıştır. O tarih
ten beri. yapılan çalışmalarla Türkiye'de bugün motor üretilmektedir. 



TÜBİTAK 1984 YILI ÖDÜL TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

28 Kasım 1984 

Bugün burada Tübitak'ın 1984 bilim hizmet ve teşvik ödüllerinin 
dağıtımı münasebetiyle, bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz Türk top
lumu olarak, en kısa zamanda gelişmiş ülkeler arasma adımızı yazdırmak 
istiyoruz. Bunun içind~;. l979 yılı sonunda içine düştüğümüz ekonomik 
bunalım~an çıkmak için yaptığımız atılımı, bilim ve teknoloji alanında 
da gerçekleştirmek zo~undayız. 

Milletimizin temel jhtiyaçlarına çözüm getirmek için, aynı hızla 

teknolojik gelişmeyi amaçlayan büyük boyutlu araştırma projclerinede 
girişmeye mecburuz. 

Bu projelerin yürütülmesi için proje ekibi teşkili, tesis ve cihaz te
mini ile gerekli koordinasyonun sağlanması gibi önemli görevler Tübitak'a 
düşmektedir. Bµ göreviı-'ı yerine getirilmesinde en önemli 've değerli olan 
fakat temini en zor ve yetiştirilmesi oldukça uzun zaman alan unsurunda 
beyin g~cü olduğunu bilmekteyiz. 

Bugün yeni bilim ve teknoloji üretmeyen Ülkeler, bunu üreten ülke
lerle rekabet edememekte ve daha da gerilemektedirler. 

Bilim ve teknoloji 15-20 yıl sonrasının dünyasını şimdiden şeki.1-
lendirmeye başlamıştır. Artık bazı ülkeler hammadde kaynaklarına, ta
bii kaynaklara sahip olma avantajını da kaybetme tehlikesiyle karşı kar
şıyadırlar. Pekçok tarım ürünü gelecekte tarlalarda değil fabrikalarda 
yetiştirilebilecektir. 

Bilim sisteminin iki önemli yönü bulunmaktadır. Bunlar, teknoloji 
ve ilmi kültürdür. Bilim sistemi, memleketin diğer dinamik sistemleri 
gibi, Türkiye'nin kalkınma ve refahına , Türk insanının sağlık ve mutlu
luğuna hizmet verecek şekilde diğerleri ile güç birliği içinde hareket et
melidir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmede başarılı olmak için, bilimsel araş
tırma faaliyetlerinin gelişmesine elverişff çevrenin ve yeterli bilm altya
pısının kurulmasında Yüksek Öğretim Kurulu'na büyük görevler düşmek
tedir. 
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Burada üzülerek belirteyim ki, · büyük boyutlu ekip çalışmaları za
man ve enerJi kaynaklarının rasyonel kullanımı ve yenilerinin bulunma
sı, nükleer teknoloji konusunda bilgi birikimi elde edilmesi, çeşitli ma
den ve ·minarellerin en uygun şekilde . istihsal metodlarının geliştirilmesi, 
çeşitli sanayi malzemelerinin, sanayi ürünlerinin ve savunmanın ihtiyacı 
olan malzeme ve teçhizat'ın yerli üretimi için teknoloji geliştirilmesi gibi, 
araştırma faaliyetleri maalesef ülkemizde başarılı bir şekilde yürütülme
mektedir. Fakat şunu bilmeliyiz ki, Türkiye yalnızca dışardan teknoloji 
satın alarakda özlediğimiz gelişmişlik boyutlarına ulaşamaz. 
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FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA ULUSLARARASI GÜNÜ 

SEBEBİYLE GÖNDERİLEN MESAJ 

· 29 Kasım 1984 

Filistinlilerin kendi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme hak
kını kuvvetle destekliyoruz. İsrail, Kudüs dahil, işgal ettiği Arap · top
raklarından çekilmedikçe, getirilecek hiçbir çözümün adil ve kalıcı ola~ 
mayacağını izaha gerek yoktur. 

Bu görüşler yönünde Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam 
edeceğiz. Filistin halkının uluslararsı toplumdan gördüğü ve giderek ar
tan anlayış, destek sayesinde, kendi saflarındaki birliğin de muhafaza
sıyla FKÖ. liderliğinde, er veya geç meşru emellerinin gerçekleşmesini 
sağlayacağ~na inancım tamdır. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

30 Kasım 1984 

Evet, sevgili vatandaşlarım, 

Memleket ekonomisi için, çok hayırlı, çok faydalı bir teşebbüsün 
başlangıcındayız. Milletçe, ekonomik zihniyetimize yepyeni bir ufuk aça .. 
cak. .. Devlet ile vatandaşın iktisadi ilişkilerinde dönüm noktası olacak 
bir ilk adımı atmaya hazırlanmaktayız. Ülkemizde, ilk defa, bir devlet 
altyapı kuruluşunun gelirleri halka açılacaktır. Bir - iki gün içinde : İs
tanbul 1. Boğaziçi Köprüsü Gelir Ortaklığı Senetleri satışa çıka,rtılacaktır. 
Bbyiesi bir gelişmenin arifesinde, kentlerde, köylerde, evlerde, kahvelerde 
bu programı izleyen sizlere «hayırlı akşamlar» diyorum. 

. Hepinize, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Sevgili :vatandaşlarım, 

Hükümet programımızda yer alan bir iktisadi görüşümüz, hatta bir 
vaadimiz, hepimizin diline «köprünün satışı» ya da «köprü satılıyor» de
yimi ile yansımıştır. Ta başından beri, herkesin pek iyi bildiği gibi: Biz ... ! 
Köprüyü satmıyoruz. Yaptığımız ... Türk ekonomsinde yeni bir çığır aç
maktır. Yaptığımız ... Devlete, bütçe dışı, vergi dış, milletin gönül rızası 
ile katılacağı yeni gelir kaynakları bulmaktır. Yaptığımız ... halkımızın 
tasarrufları için istikrarlı, yüksek verimli ve Devlet güvenceli gelir kay
nakları sağlamaktır. Yaptığımız ... Yasakçılıktan, zorlamadan uzak, akılcı 
ticari tekliflerle, millet ile Devlet arasında, ilk defa, tek yönlü olmayan, 
yeni vergiye dayanmayan, bir iktisaıdi işıbirliği kurmaktır. Yaptığımız ... İlk 
adım olarak, İstanbul 1. Boğaziçi köprüsü gelirlerinin bir kısmını, gelir 
payı halinde, halkımızın istifadesine sunmaktır. Bunu böylece bilesiniz. 

Gayet kararlı biçimde, bir yandan enflasyonun belini kırma, öte yan
dan işsizliğe çare bulma yolundayız. Enflasyonun, yani hayat pahallılığı 
artış hızını belini kırmanın başlıca bir şartı, tasarrufları teşvik etmektir. 
Memlekette işsizliğe çare bulmanın tek yolu ise; Yatırım yapmak, yeni 
iş sahaları açmaktır. Yatırım yapmanın sihirli anahtarı yoktur. Yatırım 
için ilk ve vazgeçilmez şart: Kaynaktır. Yani paradır. Netice itibariyle 
mesele devlet malının millete satılması değildir. Zaten 'kimin malını kime 
satıyoruz. Herşey milletindir. Bizim şu ilk aşamada yaptığımız, halkın 
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tasarruflarını işsizliğe karşı bir araç haline getirebilmektir. Ülkemizin 
dört bir yanında, özellikle Güney ve Güney Doğu' daki işsiz vatandaşla
rım ... Bir miktar tasarrufunu enflasyona karşı koruma kaygısındaki işçi, 
memur, esnaf, emekli vatandaşlarım ... Bu işi nasıl yapacağız,? Hem sizin, 
Hem Devletin, hem de işsizleritnizin karlı çıkacağı yeni bir ekonomjk sis
temi nasıl kuracağız? Bakınız, 17 Şubat 1984'te bir kanun çıkardık; «Ta
sarrufların teşviki ve kamu yatırımlarım hızlandırılması hakkında ka
nun». Bu kanunu gerekçesinde şunu zikrettik: «Kanunun amacı, istikrar
lı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle gerçekleştirmektir.» Yani Devletin 
ne kadar, kar getiren Kamu İktisadi Teşekkülü, Kamu İktisadi Kurulu
şu varsa, bunların gelirlerinin, hatta mülkiyetlerinin bir bölümünün hal
ka açılması, buna karşılık halktan bir anapara toplayarak yeni yatırımlar 
yapılması kanun hükmüne bağlanmıştır. Tek taraflı ticaret olmaz ... Hem 
bu işleri yönetmek, hem de halkın çıkarlarını gözetmek üzere, Devlet 
katında, yeni bir kurul kurulmuştur. Bu kurulun adı : Toplu Konut ·ve 
Kamu Ortaklığı Kurulu'dur. Devlet yeni gelir 'kaynakları bulmuş, belirli 
amaçlar için örneğin, toplu konut kredileri için bu fona aktarılmıştır. Di
yecc"ksiniz ki, niçin Devlet bütçesine aktarılmıyor da bütçe dışı bir fona 
aktarılıyorı? . Nedeni gayet basit. Devlet bütçesinin tahsis olacağı o kadar 
çok yer, deva olacağı o kadar çok ders vardır ki, belirli bir projenin 
gelirlerini de yutar. Eğer kararlı iseniz, iş bitirci iseniz tek çıkar yol: 
Yeni yeni gelir kaynaklan bulmak ve bunları, bütçe dışı, ticari düşünen 
bir Devlet yatının v finansman İdaresine kaydırmaktır. İşte, bizim yap
tığımız da budur. Ka:nw •rtaklığı İdaresi çeşitli kaynaklardan akan ge
lirlerin toplandığı bir ·havuz, bir para havuzudur. Bu havuza, Tekel'gelir
lerinden gümrük fonlarına kadar, çeşitli kayİıaklardan para akmakta, ha
vuz yarvas yavas dolmaktadır ... İste, Devletin verimli ve karlı bazı altyapı 
kuruluşlarını halka açmaktan amaç, halkın tasarruflarının da aynı havu
za akmasını sağlamaktır. Havuz iyice beslendikçe, memlekette altyapı 
yatırımlan hızlanacak, yeni yeni yatırım sahaları açılacak ve kuruluşlar 
tamamlandıkça, para getirmeye başlayınca, gelir ortaklığı senetleri gene 
halka arz edilecektir. Halkın tasarrufları hem memleketimizin bayındır 
olmasına, hem de işsizlik yarasına merhem olacaktır. Buna karşılık, Ka
mu Ortaklığı İdaresi halkın tasarruflarına, ortaklık süresince, behema
hal, enflasyonun üstünde bir gelir sağlayacaktır. Enflasyon aşağıya çekil
dikce. bu gelir daha da vükselecekt~r. İşte, kurduğumuz ·sistemin esası 
özetle budur ... Bu isten hem mHlet, hem memleket karlı çıkacaktır. Sim 
di, değerli vatandaşlarım, ilk defa olarak ihdas ettiğimiz gelir ortaklığı 
senedi nedir,· ne değildir, onu izah edeyim ... Efendim, Gelir Ortaklığı Se
nedi adından da anlaşılacağı gibi ne hisse sen~didir, ne tahvil, ne de hazi
ne bonosu ... Hisse senedi bir iŞletmenin mülkiyetine dolayısıyla kaderine 
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de ortak olmaktır. Hisse senedi sahibi, işletme kar ederse ve kar dağıta
bilirse bir «kar payı» alır. Temettü alır Tahvil ve Hazine Bonolorı ise 
borç senetleridir. Borç verir karşılığında sabit bir, faiz alırsınız. Gelir Or
taklığı Senedi ise verimli, · karlı Devlet altyapı kuruluşlannın mülkiyetine 
ya da yönetimine değil, bu kuruluşların gelirlerine ortak olma hakkıdır. 
Sağladığı, sabit bir faiz değil, söz konusu kuruluşların gelirleriyle orantılı 
ve daima yüksek bir «gelir yapı»dır. Gelir Ortaklığı Senetlerinin gerek 
anapara, gerek gelir güvencesi ise demin adını andığım o büyük havuz
dur.Yani: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık To.\"lu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi'dir. Gelelim, İstanbul I. Boğaziçi Köprüsü Gelir Ortaklığı 
senetlerine ... Efendim, bu senetler tutarı 5 milyar liralık (A) grubu ... Tu
tarı 5 milyarlık (B) grubu olmak üzere, 2 tertip halinde sunulacaktır. 
Gelir Ortaklığı Senetleri, her iki tertip için, ayn ayrı olmak üzere : 
20.000 adet 50.000 TL., 20.000 adet 100.000 TL., 3 bin adet 500.000 TL. ve 
500 adet de 1.000.000 lira değerinde senetler halinde arz edilecektir. (A) 
Gurubu Gelir Ortaklığı Senetleri 3 yıl vadelidir. Sqhibine, İstanbul Bo
ğaziçi Köprüsü'nün yıllık cari gelirinin % lO'inden gelir yapı alma im
kanı sağlar. (B) Grubu Gelir Ortaklığı Senetleri ise, 5 yıl vadelidir. Sahi
bine, Köprü'nün yıllık cari gelirlerinin % 16'sından gelir yapı alma imkanı 
sağlar. Her iki tertip senedin de sizin menfaatinize olan ortak özellikle
rini hemen belirteyim. Bu senetlerin tamamı «hamiline» yazılıdır. Senet
lerin gelir paylarından elde edilecek kazançlar ~her türlü vergiden muaftır. 
Senetler, serbestçe satılabilir, devredilebilir. Bu işlemlerden doğacak kar
lar da, gene, her türlü vergiden muaftır. Senet sahiplerine, gelir payları, 
her yıl, iki defa, Ocak ve Temmuz aylarından itibaren ödenecektir. İlk ge
lir payı ödemesi, bir defaya ;mahsus olmak üzere, 1 Temmuz 1985 tarihi 
itibariyle yapılacaktır. Şimdi... sizler için, çok önemli olduğunu bildiğim 
bir hususu dile getireyim·: Bütün senetlerinizi, dilediğiniz anda, en az üze
rinde yazılı, başabaş değerinden paraya çevirebilirsiniz. Senetleri, hangi 
kuruluştan satın almışsanız. O kuruluş, dilediğiniz anda,- senetlerinizi pa
raya çevirmekle mükelleftir. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Şimdi 
Köprü gelirleri neyi ifade ediyor, biraz da ona gelelim. İstanbul I. Boğaz
içi Köprüsü ülkemizin en verimli; en karlı Devlet altyapı kuruluşlarından 
biridir. Dedim ·ki: Köprü , ortaklığı senedi sahipleri, köprünün yıllık cari 
.gelirlerinden % 18 ve ·16 oranında gelir payı alacaklardır. Bu orantılar, 
acaba, parasal olarak neyi ifade ediyor.? 1984 yılında Köprü gelirleri, yak
laşık, 9 milyar liradır. Şimdi, biz, esas 1985'e bakalım. 1985'te, Köprü ge
lirlerinin 12 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Bu meblağın % 18'i 
2 milyar 160 milyon liradır. % 16'sı ise: 1 milyar 920 milyon liradır. 
Her ikisini ,paçal edersek yani Köprü gelirler.inin % · 34'üne bakarsak 4 
milyar 80 milyön lira gibi önemli bir meblağla karşılaşırız. İşte, sizler, 
gelir ortaklığı senetleri ile meblağa ortak olacak, bu meblağı elinjzdeki 
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senede göre, paylaşacaksınız. Üç yıl içinde, dahası, 5 yıl dçinde genel fiyat 
artışlarına bakılarak, Köprü geçiş ücretleri ayarlanacaktır. Bu da gelir 
payınızı daha yükseltecektir. Ve yıl, yıl enflasyon geriye çekHdikçe, Köp
rü'nünü gelirleri arttıkça senet sa!hipleri her iki yönden de kazançlı çıka
caktır. Köprünün geri kalan gelirleri ne olacak,? Onu da söyleyeyim ... 
% lO'u Köprü'nün bakım, onarım masraflarına ayrılacaktır. 

Bütün Kamu Ortaklığı Fonu İdaresinde toplanan paraların zaten 
% lO'u başta Doğu ve Güney Doğu olmak üzere kalkınmada öncelikli yö
relerimizdeki yatırımları hızlandırmada kullanılmaktadır. Haliyle, İstan
bul Köprüsü senetlerinin satışlarından sağlanacak paranın da % lO'u bu 
işe ayrılacaktır. Bir başka ifade ile ... İstanbul 1. Boğaziçi Köprüsü senet
ler sayesinde taa Doğu'ya, Güney Doğu'ya, işsizliği azaltacak yatırımlar 
için para akacaktır. Kalkınmada, bölgeler arasındaki dengesizliği gider
memize katkıda bulunacaktır. İşte böylece, çok yönlü, çok yararlı, Dev
let ile milletin iktisadi işbirliğine dayalı bir kaynak, hem ferde hem mem~ 
lekete hayırlı olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bu akşam,. bu programda, size hep İstanbul Köprüsü geliı 0rtaklığı 
senetlerinden söz ettim. İstanbul Köprüsü ... sadece bir başlangıçtır. İs~ 
tanbul Köprüsü'nün ardından ülkemizin en büyük, en. verimli ve hepimi
zin göz bebeği bir kuruluşun gelir ortaklığı senetleri s~tışa çıkacaktır. 
Bl't kuruluş : Keban' dır. Evet, Keban Barajı. .. mesele, Köprü'yü, Keban'ı 
satma meselesi değildir. Mesele, bir taşla üç kuş, dört · kuş vurabilmektir. 
Kamu Ortaklığı Fonu ile ... Herşeyden önce, ·Devlet güvencesinde, vatan
daş için, orta direk için, yurtdışından gelip parasını yatıracak güvenli bir 
yer arayan vatandaş için, parasını yatırıp karşılığında iyi bir gelir kaza
nacağı bir yatırın alan açılmıştır. Tasarrufların, tasarruf sahipleri için 
iyi bir ek gelir kaynağı olması sağlanmıştır. Fonda toplanan paralar ile 
memlekette başlamış altyapı tesislerinin yapımı hızlandırılacaktır. Bu 
konuda, tam manasıyla, vakit nakittir. Parasızlık yüzünden zamanında 
bitmeyen barajların, köprülerin, santralların maliyeti iki katma üç katına 
çıkmaktadır. Devlet altyapı tesislerinin yapımı hızlanınca bütün ekonomi 
hızlanır aziz vatandaşlarım. Ve nihayet, Fonda toplanan paralar sayesin
de, yeni yatırımlar başlayınca işsiz vatandaşlarımıza yeni iş sa1hası açıla

caktır. Böylece, halkımızın gönüllü tasarrufları ile, ele güne muhtaç olma~ 
dan, kendi özkaynaklarımız ile kalkınmamızı hızlandırma imkanım bula
cağız. Tamamlanan kuruluşların gelir ort.aklığı senetleri, gene, halka arı. 
edilecek ve bu böyle sürup gidecektir. Aklın yolu iki değil birdir. Köprü, 
Keban orada, öylece duracak. .. Doğu' daki, Güney Doğu' daki, tüm Türki
ye' deki işsiz vatandaşım da onlara .bakacak ... Olmaz öyle şey! Devletin, 
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verimli, karlı altyapı tüm kuruluşlarına, zaman içinde, giderek büyüyen 
bir oranda, ortak olacaks~nız. Bir kaynak olacaksınız ... Biz de bu parayı 
memleketimizin kalkınması için yatırıma dönüştüreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım, 

Memleketimizin bütün meseleleri, iktisadi meseleleri çözüm yoluna 
girmektedii:-. İcraatımız, sizin katkınız, sizin katılımınızla memleket mese
lelerine daha hızlı çözümler getirecektir. Devlet ile millet elele oldukça, 
milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça, Türkiye büyüyecektir. 
Bütün milletini ve dünya bilmelidir ki: Türkiye'nin gelişmesine, güçlen
mesine kimse engel olamaz. Su, mecrama girmiştir. Akacaktır. Türki
ye'miz, her alanda, kalkınacaktır. Bunu herkes böyle bilsin ... İşte bu inanç 
ve bu duygular içinde beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, he
pinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, sevgili vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN, 1985 YILI BÜTÇE MÜZA~ERESİ 
MÜNASEBETİYLE TBMM'DE YAPTIGI KONUŞMA 

9 Aralık 1984 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Milbt Meclisinir.. değerli ·üyeleri; 1985 
Yılı Bütçesinin müzakeresi riıünasebetiyie bu Bütçe üzerinde yapılmış ko
nuşmalar · hakkında görüşlerimizi ve aynı zamanda 1985 Bütçesinde ve 
1984'te· Hükümetin icraatı ile ·ilgili izahai vermek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Yüce Meclisi sözlerimin başında en derin saygılarımla selam-
larım. · 

Muhterem milletvekilleri, bütçe müzakereleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ananesi gereği, Hükümetin bir nevi icraatının gözden ge
çirildiği ve uzun münakaşaların yapıldığı bir devredir. Hükümet burada 
bir yıllık aşağı yukarı icraatının hesabını · verir, aynı zamanda da ileride 
ııe yapacağı hakkında Yüce Meclise gerekli izahatı takdim eder. Benden 
evvel mlı:htelif muhalefet sözcüleri ve diğer milletvekilleri görüşlerini 
açıkladılar. Bizim bu konuşmalara karşı cevabımız mümkün olduğu ka
dar dikkatli, bir iktidar olmanın ağır başlılığı içinde, her. konuda muhak
kak cevap verme lüzumunu hissetmeden ve meseleler~· zorluğa götürme
den her zaman yaptığımız gibi sakin bir şekilde cevap vermeye çalışa
cağım. Bu suretle de kafalarımızda sual şekline gelmiş birçok konuda da 
açıklama yapabileceğimi söylemek istiyorum. 

Sözlerime bugün Türkiye' de her zaman ifade ettiğimiz gibi 1983 se
çimlerinden sonra yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin geçtiğimiz 
dönemlerle buna benzer dönemlerle mukayese edildiği takdirde oldukça 
zor ve hakikaten çok dikkatli götürülmesi icap eden bir dönem olduğunu 
vurgulayarak başlamak istiyorum. 

Benden evvel konuşan bir arkadaşımızın da kısmen ifade ettiği gibi 
yakın siyasi tarihimize baktığımız zaman, üç tane muhtelif derecelerde 
müdahalenin olduğunu, fakat bu müdahaleler sonunda da tekrar demok
ratik nizama dönüldüğüün hepimiz hatırlıyoruz. Bunlardan birincisi, 
1960 yılında olmuş ve. 1961 yılında seçimlerle tekrar demokratik nizama 
dönülmüştür. İkinci müdahale 1971 senesinde olmuş; burada Parlamento 
devam etmekle beraber, bir nevi müdahalenin olduğunu ve seçimlerin 
1973 yılında yapılarak demokratik sisteme tam manasıyla 1973'de geçil-
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diğiiıi söylememiz daha doğru olur. Son- müdahale 12 Eylül i980'de ve 
diğerlerine nispeten daha uzun sürmüş, memleketin içinde bulunduğu 
şartlar dolayısıyla, ama yine Türk Silahlı Kuvvetleri ananesine uyarak 
gerekli düzenlemeleri yaparak 6 Kasım 1983 seçimleriyle memleketimiz 
tekrar demokratik sisteme dönmüştür. 

Bu üç döneme dikkat ettiğimiz zaman şu önemli noktalan gö,z önü
ne getirebiliyoruz. Her üç dönemde de bundan evvelki periyotta iktisadi 
sıkıntıların olduğunu müşahade ediyoruz. Nitekim 1960 harekatından 
evvel 1958-1959 sıkıntıları ve para operasyonu 1971'den evvel 1970 para 
operasyonu, yine 12 Eylül 1980'den evvel de 24 Ocak kararlarını hep 
beraber görebiliyoruz. 

Bundan evvelki iki dönemde müşterek bir karekter daha ~ar. O da, 
normal seçimler yapıldıktan sonra meydana gelen iktidarların birer 

· koalisyon iktidarı olmasıdır. Nitekim, 1961 seçimlerinden sonra ilk ku
rulan iktidar o zamanki iki partinin iki büyük partinin koalisyonuyla 
meydana gelmiş, ama uzun ömürlü olamamış. 1973 seçimlerinden sonra 
dikkat ederseniz yine iki partinin koalisyonuyla bir iktidar meydana gel
miş·, o da fazla ömürlü uzun ömürlü olamamış. İlk defa 198.3 seçimlerin
den sonra bu durum değişmiş, bir parti tek başına iktidara gelmiş ve 
senesini de aşağı yukarı tamamlamış bulunmaktadır ve inancımız odur 
ki, 1988 seçimlerine kadar bu iktidarı bu şekilde dikkatli bir şekHde gö
türmek ve memleketi 1988 yılında yeni seçimlere selametle ulaştırmak 
niyetind~yiz. 

Şu geçirdiğimiz dönem, zor bir dönemdir. Bunu muhtelif vesilelerle 
söyledim. Çünkü gerisindeki ta!blo, hem ekonomik tablosu hem anarşi 
tablosu Cumhuriyet Tarihimizde hemen hemen rastlanılmamış bir tablo 
meydana getirmiştir. 1960 ile 1971'le mukayesesi mümkün değildir. Eğer, 
1977-1980 12 Eylül dönemine kadar olan kısmı nazarı itibara alırsak, 
anarşi dönemi içerisinde memleketimizde 5 bini mütecaviz insanımızın 
ö.ldüğünü, 30 bine yakın insanımızın da bu mücadelede yaralandığını gö
rebiliriz. Bundan evvelki dönemlerde bu büyüklükte bir anarşi görülme
miştir. 

Ekonomik tablo da, ondan evvelki dönemlerle mukayese edileme

yecek kadar kötü bir 'tablo idi. Ben hasbelkadar 12 Eylül öncesinde bu 
tablonun bir kısmında teknik bir sorumlu olarak bulundum. Tablonun 
ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar felaket bir tablo olduğunu, bizzat 
yaşadığım için, çok yakından biliyorum. 1989 yılı sonunda bu memleketin 
değil normal ticari borçlarını ödeyecek, Devlet borçlarını ödeyecek dövizi 

dahi yoktu. Bu bir tarafa petrol ithalatını yapamaz hale gelmiştik. 
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Muhterem milletvekilleri, 1979 yılında bütün bu hadiselere sebep 
olarak düı:ıya petrol fiyatlarının artışı gösterilmiştir. 

1979 yılında bu memleketin petrole ödediği para 1 milyar 700 milyon 
dolardır. Tabiyatıyla 1973'ün 300 milyon dolarına göre çok yüksek bir 
miktardır; ama 19go yılında yani ondan bir yıl sonra ödediğimiz petrol 
faturası 3 milyar 400 milyon dolar olmuştur. 1 milyar 700 milyon dolar
lık bir petrol faturasıyla bu hale gelen ekonominin bir sene içinde 3 mil
yar 400 milyon dolara yükselen bir petrol faturasıyla ne hale gelebile
ceğini . varın siz takdir edin. 

Nitekim, o tarihlerde hazırladığımız . programı, dış mali çevrelere, 
bjze yardım eden ülkelere götürdüğümüz zaman «Üç- Dört ·sene sonra 
Türkiye bu karanlık tablodan çıkar» dediğimiz zaman hiçbirisi bize inan
mamıştı. Ama, Türkiye'nin stratejik önemi vardı, Türkiye ·çok önemli 
bir coğrafi bölgedeydi onun için batılı ülkeler daha 1978 yılında en yük
sek ~eviyede yaptıkları toplantıda Türkiye'ye yardım edilmesi gerektiğine 
dair karar almışlardı. 

Muhte~~m milletvekilleri, 3 milyar 400 milyon dolarlık petrol fatu~ 
rasının bir manasını daha söylemek istiyorum. Aynı yıl yüzde .. 30'un üze
r jnde ihracatı ,artırmış olmasına rağmen, memleketimizin ihracat gelir
leri. sade· ve sade 2 milyar 900 milyon ihracat gelirleri sade ve sade 2 mil
yar 900 milyon dolar, yani ihracat gelirlerimizle petrol faturamızı dahi 
karşılayamaz hale gelmiştik ve tabiatıyla böyle bir tablo ümitsiz bir tab
lodur. Bize dışarıda söylenen laf; bir taraftan anarşi, bir taraftan da eko
nomik büyük sıkıntılar, vaktiyle Osmanlı Devletine söylendiği gibi, hasta 
adam tabirini kullanmışlardır, bu sefer de boğaziçinin hasta adamı de-
meye başladılar. 

Bu tablo, milletimizin büyük gayreti ve ondan sonraki bu yıllarda 
gelen idarecilerin ciddi gayret ve fedakarlığı ve düzgün bir ekonomik 
idare, düzgün bir memleket idaresi Türkiye'yi bu tablodan üç sene içeri
sinde çıkartmıştır. Bu aslında bir bakıma yine dışarıda da ifade edildiği 
gibi, Türkiye'nin halkının mucizesidir. Nasıl bu tablodan çıktığımızı ifade 
edeceğim. 

1980 yılında ilk kararlar alındığı sırada bir hatıram daha var. Petrol 
meselesined yokluklardan dolayı herkes petrol bulunduğu zaman elin
deki ufak depoyu veyahut ta herhangi bir çanağı, çömleği doldurmak is
tiyor. 24 Ocak kararlan alınır alınmaz, dışarıdan bulabildiğimiz paranın 
miktarı hesaplarımıza· göre 1 milyar dolar olması icabederken, bulabil
diğimiz bütün para 600 milyon dolardı. Türkiye'nin itibarı yoktu, bu pa
rayı vermiyorlardı. Petrol getirmeye başladık, tabii gelen petrolü herkes 
tankına doldurmaya başlamış, ne olur ne olmaz, bir daha bulunmaz en-
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dişesine kapılmış. Bu hadise 1,5 ay devam etmiştir, 1,5 ayın sonunda 
bizde para ve petrol tükenmeye başladığı sıralarda bazı arkadaşlarımız 
gelip şu teklifi yaptılar; vesikaya bağlayalım. Katiyen hayır dedik, ve· 
.sikaya bağlamayacağız, burada bir kumar oynayacağız, bu iş böyle de
vam edecek ve vesikaya bağlanmadı, ondan sonra da Türkiye bir daha 
petrol sıkıntısı görmemiştir. Birdenbire talep düştü ve normal bir devreye 
Türkiye'miz girmiştir. Bu hatırayı söylemekten kastım şuı nereden nereye 
geldiğimizi Yüce Meclise bir kere daha hatırlatmakta büyük fayda umu
yorum. 

12 Eylül oldu. 1980, 12 Eylül'ünden evvel çıkarılamayan bir çok 
önemli kanunlar çıkarılmıştır, ekonomiyle ilgili. Ben hatırlıyorum ne 
1979 senesinde ve ne 1980 senesinde vergi kanunları çıkarilamamıştır, 
ama onların hepsi 1980, 12 Eylül'ünden sonra teker teker çıkarıldı. İşte 
ihracat ihracat diye bağırmamızın da sebebi budur. Türkiye o devreleri 
yaşadı, kapılarını çaldığımız, borç para istediğimiz ve borç para verilme
yip kapıların kapandığı çok yer biliyorum. Daha acısı, OECD teşkilatında 
özel bir program yapılmıştı, buna da özel müdahale programı tabir edi
yorlar. OECD Genel Sekreterinin başkanlığında bizler giderdik. Orada 
hepini~ çok iyi hatırlayacaksınız 16, 17 OECD ülkesi hepsi Türkiye'ye 
ufak tefek veya büyük yardımlarını açıklarlardı. Türk tarafı bu müzake
reler borç vere~ler arasında yapılırkea dışarıya çıkardı, sonra içeriye 
çağırırlardı ve derlerdi ki işte Amerika şunu verecek, Almanya şunu ve
recek, o arada da ufak bir ülke bir milyon dolar verecek. Hadise bu nok
taya kadar ·gelmiştir. Ama Allaha çok şükür 1983 senesinde OECD nin 
bu manadaki yardımları son bulmuştur. 

1981 de Türkiye'nin ihracatı ilk defa 4.700.000.000 dolara, 1982 de 
S.700.000.000 dolara yükselmiş ve ümit ediyorum kı bu sene 7 milyar do
ların üzerine çıkacaktır. 7 milyar doların üzerine çıktığı zaman petrol 
faturası eskiden olduğu gibi İhracattan daha fazla değil, ihracatın altında 
3.900.000.000 dolar civarında kalacak. Bu Türkiye'nin sıkintıdan tama
miyle çıktığını, yeni bir devreye girdiğini ama bunun böyle devam etmesi 
için ihracat meselesine çok büyük önem vermemiz gerektiğini açık bir 
surette göstermektedir. 

Aynı şekilde anarşi tablosu da düzeJdi. Anarşi tablosu demin söyle
diğim gibi 12 Eylül öncesinde idarede bulundum, biliyorum, günde 20 
cana kadar yükselmişti. Bu rakamlar 12 Eylül sonrasında süratle aşağıya 
çekildi ve memlekette huzur, güven büyük çapta sağlandı, ama bu de
mek değildir ki memlekette hala bu meseleyi karıştırmak isteyenler kal
mamıştır, hayır memlekette hala bu meseleyi karıştırmak isteyenler yer 
altına girmiş olanlar vardır ve bu mücadele devamlı bircümle halindedir. 
Biz şunu çok iyi biliyoruz, artık eskisi gibi sıcak harpler, soğuk harpler 

993 



yoktur, bu şekilde terör, anarşi mücadelesi vardır ve bu da bütün mil
letleri de tehdit etmektedir, bununla da mücadele, devamlı mücadele ol
ma mecburiyetindedir. 

1980 12 Eylülü ile 1983 yılı 13 Aralığına kadar bu memleketi idare 
edenlere huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Onlar Anayasayı yaptı
lar, kanunları çıkardılar, memleketin ekonomik durumunu büyük çapta 
düzelttiler ve bize yeni devre için önemli bir imkan sağladılar. 

Muhterem milletvekilleri, gene sözlerimin arasında bir 24 Ocak me
selesi gelmiştir. Bunu da burada kısaca açıklamakta zaruret vardır. 24 
Ocak kararlan alındığı zaman ben Başbakanlık Müsteşarı idim ve aynı 
zamanda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekili idim. Bu kararların 
hazırlanmasında çok önemli rolüm olmuştur, bu doğrudur. Ama bu ka
rarları alan o zaman ki siyasi iktidarıdır Aynı şekilde bu kararların devamı 
olarak 12 Eylül' den sonra da gelen hükümetlerde Başbakan Yardımcısı 
ve ekonomik işlerden sorumlu olarak vazife aldım. Bu vazifem 1982 yıh 
ortasına kadar 22 ay devam etti. Bu devredeki hükümetlerde yazife alan
ların siyasi sorumlulukları çok azdır. Daha ziyade teknik sorumluluk var
dır. Yani bir evvelki dönemdeki teknik sorumluluğumuzun bir parça üze
rinde diyebiliriz. Onun için, o devrenin siyasi sorumluluğu bizim üzeri
mjzde değildfr. Yani, o tarihte ekonominin iyileştirilmesi için bizler tek
nik olarak birçok meseleleri getirmiş olmamıza rağmen, esas kararları 
alanlar o zamanki Konsey idarecileridir. Bunu da huzurunuzda açıklıkla 
bfr kere daha ifade etmek istiyorum. 

Bütün bunları söyledikten sonra, bir konuyu daha açıklamakta 
fayda var. Herkes kendi yaptığını gayet tabii açıkca yeri geldiği zaman 
ortaya koyar. Biz de yeri geldiği zaman yaptığımız işi ortaya koymaktan 
hiçbir zaman çekinmeyiz. Sevabı ve günahı ne ise üzerimizdedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk ekonomisi çok sıkıntılı dönemlerden 
gelmiştir. Benim özellikle ihracat konusu üzerinde durmamın ana sebebi, 
ödemeler dengesi meselesidir. Türk ekonomis!ni çok eskiden beri biliyo
rum, tarihi iyi inceledim, Osmanlı Devletinin en 'büyük sıkıntısı öde
meler dengesi meselesidir. Cumhuriyet idaremizde de devamlı olarak 
ödemeler dengesi meselesi, en önmli problemimiz haline gelmiştir. Bu 
problem aşılmadan Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için büyük me
safeleri almamız mümkün değildir. Her seferinde bir miktar gideriz, on
dan sonra olduğumuz yerde duraklarız. Geçtiğimiz 30- 35 seneye baktığı
mız zaman bu durum açık bir şekilde ·görülecektir. Demin söylediğim 
bütün ekonomik sıkıntıların gerisinde, hepsinde ödemeler dengesi me
selesi ilk başta başımıza gelmiştir. Bunun için, bu meseleden tam ma
nasıyla çıkıncaya kadar fevkalade d.ikkatli olmak mecburiyeti vardır. 
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İstikrar programı üzerinde hassasiyetle durmamızın ve .istikrar mesele
sini her şeyin önünde hassasiyetle durmamızın ve istikrar meselesini 
her şeyin önünde almamızın esas sebebi budur. Esas sebep, Türkiye'nin 
başına önümüzdeki yıllarda bu felaketin bir daha gelmemesidir'" Çünkü 
muhterem milletvekilleri, başımıza bu felaket bir kere daha gelirse, bun
dan çıkışımız . yoktur. Bunu da açık seçik huzurunuzda söylüyorum. 

1983 yılının sonunda Anavatan Partisi iktidara geldi. Yani, şöyle 
.söyleyeyim : 7 Aralık 1983 tarihinde bize hükümeti kurma vazifesi verildi, 
13 Aralık 1983 tarihinde hükümeti kurduk, 19 Aralık 1983 tarihinde hu
zurunuzda programımızı okuduk ve 24 Aralık 1983 tarihinde de güvenoyu 
aldık. Esas icraatımız 1984 yılı içindedir. 

Demin söylediğim istikrar programından ufak sapmaların dahi bir
takım problemler getireceğini huzurunuzda açıkca ifade ettim. Onun için 
fevkalade dikkatliyiz, dedim. Maalesef 1983 yılı içerisinde istikrar prog
ramından az da olsa bazı sapmalar meydana gelmiştir. Bunun neticesi 
1933 yılının sonunda bir tablo olarak önümüze çıkmıştır. Bunlar nedir: 
1983 yılı ihracatı ilk defa olarak, 1980-1982 yılları arasında 3 sene de
vamlı . artmasına rağmen, 1983 yılında ihracatımız ilk defa olarak durak
lamış hatta bir evvelki yılın biraz altına inmiştir. 

Gayrı safi milli hasıla artışı 1981 ve 1982'de 4'ün üzerind~ olmasına 
rağmen, ilk defa 1983 yılında 3 veya 3 civarında olmuştur ve nihayet 
.enflasyon meselesi. . . Bunlar münakaşa edilecektir sayın milletvekilleri. 
Rakamlar şöyle de anlaşılabilir, böyle de anlatılabilir, ama önemli olan 
bir nokta var. 1984 yılına giriş hızımız, enflasyon bakımından yüksek 
bfr hızdır; bunu nasıl söyleyebiliyorum. 1984'e giriş hızını tesis eden en 
önemli faktör son dört aydaki ekonominin enflasyon hızıdır. 1983'ün son 
dört ayındaki hızlar şöyle: (Muhtelif endekslere göre söylüyorum, her
hangi bir endeksi esas almıyorum) 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, toptan eşya fiyatları endek
sine göre son dört ayın, yıla irca edilmiş olan enflasyon hızı yüzde 56,4 
4. Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyatları endeksine göre son 
dört ayda yıla irca edilmiş olarak yüzde 49. Gene Devlet İstatistik Enstitü
sünün Tüketici fiyatları endeksine göre; perakente fiyatlar endeksi ise 
~yüzde 62 küsur. Ve nihayet, en düşüğü, İstanbul Ticaret Odasının tüke
tici fiyatları endeksine göre yüzde 48,5 tur. 

Muhterem milletvekilleri, bunları herhangi bir tenkit maksadıyla 
söylemiyorum, bütün bunları söylemekten kastım, bir tablonun nasıl 
başladığıdır. Biz, bu şartlar altında memlekette iktidara gelir gelmez 
birçok tedbirler aldık; açık ve samimi söylüyorum, bu tedbirler ciddi 
tedbirlerdir. Hatta hatırlıyacaksınız bazı tedbirleri daha Güvenoyu al-
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madan almıştık. Niçin? Çünkü, bir an evvel tedbir alınma mecburiyeti 
vardı, aksi takdirde {açık ve samimi söylüyorum) aynı trendin devam et-· 
mesi halinde, bu yanlışlığı yapsaydık, hatta bazı fiyat ayarlamalarını he
men gelir gelmez yaptık. Bunları yapmamış olsaydık, açıkça ifade ede
yim ki, 1984 yılının ortasında muhtemelen döviz dengesi bakımından çok 
büyük sıkıntıya düşerdik. Eğer ihracatımız yüzde 30 gibi bir rakamla ar
tışsa, Türkiye'ye güven getirilmişse, yurt dışına güven getirilmişse, bu 
alınan tedbirler sayesinde olmuştur. T:ıbii şartlarımız çok zordur, hepi
niz çok iyi hatırlayacaksınız, memleket 6 Kasımda bir seçimden çıkmış 
ama, seçim üç parti arasında yapıldı; başka partiler vardı onlar girmedi, 
gibi laflar söylenmeye başladı. Niçin girmedi? Bizim elimizde değil, biz 
buna sebep olmuş değiliz. Ama bu, yurt dışında birer birer inikas etti
rilmeye başlandı. Eğer falanca parti girmjş olsaydı, bugün bunlar iktidar
da olmazlardı, gibi bu laflar söylendi. Bu laflar söylendiği zaman memle
kette istikrarı zedeliyorsunuz demektir. Onun için, bütün zor şartlarına 
rağmen Mahalll Seçimler kararını verdik ve dışarıya da, bu işin doğrusu, 
yanlışı nedir gösterebilmek için, buyurun altı partiden altısını da seçime 
soktuk, memleket için hayırlı olmuştur. Bu aynı zamanda demokrasiye 
geçiş süre~inin hızlandırılmasıdır. Bugün Türkiye'nin 1700 belediyesinde 
seçilmiş ins<;mıar var; şu partiden veya bu partiden, bu önemli değil, ama 
seçilmiş insanlar olması fevkalade önemlidir. Sadece 400 tane milletvekili 
iJe demokrasi yerine oturmaz. Mahalli idarelerde de aynı durumun mey
dana getirilmesi lazımdır ve biz bu durumu meydana getirdik. 

Tabii mahalli seçimlerin neticesi yurt dışına gitti, yurt dışında yapı
!an seçimler şu şekilde tefsir edilmiştir. «İşte seçimlere partilerin hepsi 
girdi, netice itibariyle 1983'ün 6 Kasımının seçimlerini kazanan Partisi 
aynı şekilde mahalli seçimlerde de ekseriyeti almıştır, Türkiye'de istik
rarlı bir idare kurulmuştur. İstikrar vardır» neticesine getirmiştir. 

Eski yılları hatırladığımız için buna fevkalade ihtiyacımız olduğunu 
biliyorum; ama bu tamamiyle meydana getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, sıkıyönetim ve huzurun temini bakımın
dan bu İktidar daha programında birçok sözler söylemiştir ve huzuru
nuzda bugün büyük bir iftiharla memlekette huzuru aynı şekilde devam 
ettirdiğimizi, hatta sıkıyönetimleri kaldırarak devam ettirdiğimizi kir 
pugün 24 ilimizde sıkıyönetim de, olağanüstü hal de yoktur; normal ida-· 
reye geçilmiştir. 9 ilimizde olağanüstü 4aı vardır ve geriye kalan 34 ilde 
sıkıyönetim devam etmektedir. Bütün bunlara rağmen olan hadiseler e~
kilerinden fazla değildir, hatta daha azdır. Huzur ve sfıkfın aynı şekilde 
devam etmektedir. Bundan da büyük iftihar duyuyoruz. 
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Bir sayın muhalefet liderinin bu arada söylediği bir konuya dokun
madan geçemiyeceğim. Denilmiştir ki, «Bu memlekette sanki silahlı kuv
vetler Hükümetten ayrı bir idaredir. Onlar memleketin emniyetini, asayi
şini temin ediyorlar, Hükümet başka işlerle meşgul oluyor, Hükümetin 
bir normal programı yoktur «ve denilmiştir ki,» Normal rejime geçildiği 
zaman acaba ne yapacaklar? «bunları anlamak mümkün değil. Bugün 
Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa ve kanunlar gereği Hükümetin emrinde
dir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Biz silahlı kuvvetlerin meselelerine de sahibiz, onlar da kendi mese
lelerini, kendi vazifelerini gayet iyi biliyorlar. Bu lafları seçim sırasında 
da çok duyduk. Şuu söylemiştir : «Türkiye' de huzur ve güveni sadece biz 
temin ederiz «Biz de kalktık başkasını söyledik, «Biz de temhl ederiz» de
dik. 1 Senedir de temin edilmiştir. Şimdi mesele başka tarafa kaydırılmak 
isteniyor, aslında bu demokratik inanca da aykırıdır. 

Muhterem milletvekilleri, şu geçtiğimiz dönem içerisinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz belki Türkiye'inin parlamento hayatında görül
meyecek derececi çalışmıştır. Çok sayıda önemli kanunlar çıkardık. Ben 
bunların bir müddet sonra biraz önemli listelerini vereceğim; ama şunu da 
açıkça ifade ediyorum. Bu kanunların hepsi lüzumlu kanunlardır. Bakınız 
ilk defa olarak Anayasa gereği ne kadar kanun varsa ilk defa senesi içer
sinde çıkarmıştir. Bu da Büyük Millet Meclişimizin önemli bir başarısı
dır. 

Bizim Programımızda bazı bölümler var. Bu bölümlerden bir tanesi, 
üzerinde çok konuşulan, daha çok konuşulacak olan Ortadirek'in güçlen
mesi meselesidir. 

Muhterem milletvekilleri, herşeyi açık konuşmakta fayda var. Or
tadirek tabirini de biz kullandık. Bakınız, Programımızdaki bu kısmı bir 
daha okuyayım : 

«Ürtadirek tabirinden, toplumumuzun çiftçi, işçi, memur, esnaf ve 
bunların emeklilerini anladığımızı tekrar ifade etmek isterim. 

Nasırlı ellerinden, göz nuru ve alınterlerinden tanıdığmz Ortadirek 
alınacak tedbirlerle toplumumuzun güçlendirilmeye en çok layık kesimi~ 
dir. 

Zira üreten, diğer bir deyişle pastayı büyütecek olan bunlardır. 

Sosyal problerimizin hafifletilmesinin en önemli şartı olarak Orta-
direk'in sağlıklı ve dengeli gelişmesini kabul ediyoruz. ' 

Bu hedefe varmak için uygulayacağımız esaslar üç grupta toplan
maktadır. İlk olarak enflasyonun aşağı çekilmesi gereklidir. 
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Muhterem milletvekilleri, bu enflasyon meselesi . üzerinde bir kere 
daha durayım. Ekonominin iyiye gittiğini biraz . sonra söyleyeceğim ra
kamlardan çok iyi anlayacaksınız. Zate;n dikkat edilirse bizim muhalifle
rimiz dillerine en fazla pelesenk· ettikleri enfla~yon m.eselesiçlir; ama çok 
fazla bu meselenin üzerine gitmeyiniz. Üç- beş ay sonra bundan da vaz
geçeceksiniz. 

Neden olduğunu söyleyeyim. Bakınız; müsaade ederseniz bir - iki 
noktayı daha açıklayayım. Demin size rakamlar verdim. Dedim ki, son 
dört ayın rakamları geçen sene yüzde 50 ile 56 arasında değişiyor, hatta 
yüzde 62 gibi yüksek rakamlar var. Bu sene ise son dört ay yok, son üç 
ay var; yani Aralık ayı daha çıkmadığı için elimizde bu rakamlar yok. Son 
üç ayın rakamları çıktı. Bunlardan bir tanesi İstanbul Ticaret Odasının 
endeksleridir. Yani Eylül- Ekim -Kasım ayları; Aralık ayı gelince dört 
aya tamamlayacağız. Bu üç aya gör.e İstanbul Ticaret Odasınn endeksle
rine göre yıllık hız yüzde 20 civarındadır. Bu epey düşük bir hız. 

Hazine Dış Ticaret; o bir parça daha yukarda. Onun da son üç 
aylık rakamı toptan eşyada yüzde 34 civarında; ama bir evvdki senenin 
aynı dört aylık döneminde bu oran yüzde 56. 

Sizlere son ay rakamlarını da söyleyebilirim, endksler yeni çıktı; 
İstanbul Ticare't Odası sonuçları (gazetelerde görmüşünüzdür) Kasım 
ayı için yüzde 1,6; geçen sene bu oran yüZJde 3,S'un üzerinde imiş. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının toptan eşya fiyatları endeksi, 1983 Kasım 
ayında yüzde 4,7; bu sene yüzde2,2.) 

Şimdi müsaade ederseniz ücretlilerin durumuyla ilgili bazı şeyler 
söyleyeceğim. Muhterem milletvekilleri, biz · Türkiye' de memurun fazla 
para aldığını iddia etmiyoruz. Biz, memurun az para aldığını iddia ediyo
ruz. Bunu açıkça huzurunuzda söylüyorum; daha evvelde söyledim. 

Şimdi bakınız memur nerede kaybetmiş. Memurun kaybettiği yılları 
söyleyeceğim. 1978 yılında katsayı 12'den 14'e çıkmış; yan ödemelerde 
hiçbir değişiklik yok; enflasyon yüzde 56. 12'den 14'e bir hesap ediniz 
yüzde 20 bile değil, yüzde 17'yi ancak buluyor. Yani yüzde 17 civarmda 
zam verilmiş, enflasyon ise o yıl yüzde 52,6. 

1979 yılı resmi rakamlara göre enflasyon oranı yüzde 64. Aslında 
da:ha yüksek, çünkü o sırada, hatırlayacaksınız karaborsa değerler var, 
çift fiyatlar var, hakiki değer da'ha yukarıda, onu da herkes biliyor. Me
mur katsayısı 14'ten 16'ya çıkmış. Yan ödeme katsayısı da 4'ten 6'ya çık
mış; yapılan toplam zam yüzde 25'i bile bµlmuyor. 

1980 yılı, katsayı 16'dan 25'e çıkmış. Biraz fazla gibi gözüküyor; am:1 
enflasyon bir hesaba göre yüzde 107, bir hesaba göre de yüzde 80- 90 bo
yutlarında. Eğer bir kısmını 1979 yılına geri getirirsek ona göre farklı. 
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Memurlarla ilgili düzeltme 1981 yılında başlıyor; 1982 ve kısmen de 
1983 yılında az da olsa devam ediyor. 1984 yılında bizim memura iki ka
demede verdiğimiz, vergiler nazarı itibare alınmadan, yüzde 40'ın üzerin
dedir. İki tane vergi indirimi vardır; bir tanesi ... 

İkincisi, her sene yüzde 5 vergi indirimi yapıyoruz. 1984'te de yapıldı 
ve son olarak da 198'5 yılında da yapılıyor, yüzde 25'e iniyor. Bunun ya
nında faturalı vergi iadesi, birçoklarının «çalışmaz» dediği, ama cidden 
çalışmaya başlayan ve hakikaten memura, dargelirliye net bir ilave ya
pan faturalı vergi iadesi ve aslında faturalı vergi iadesi küçük memura yö
nelik bir iadedir. Sebep gayet basit; 30 bin liraya kadar yüzde 10 verilmiş
tir, bu da net 3 bin lira eder, herkese 3 bin lira; bu da küçük memura da
ha büyük nispette demektir. Bu önümüzdeki yıl inşallah bu rakam 50 bin 
liraya çıkıyor ve iade oranı yüzde 15'e yükseltiliyor ve ayrıca 3.500 lira bir 
ilave gelecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada hemen şunu ifade edeyim : Şim
di bir taraftan 1985 Bütçesi, denilecek ki efendim 1 trilyon açık var, diğer 
taraftan denilecek ki, 1985 Bütçesinde yatırımlar az, bu da aynı sözcüler 
tarafından söyleniyor. Ondan sonrada denilecek ki, «Efendim niye katsa
yıyı 52'ye çık~mıyorsunuz?» Bu tutarlı değildir. 

Muhterem· milletvekilleri, biz enflasyonq aşağıya indirmeye kararlı
yız. Bu kararımızı sıkı para politikası, üretimin artması, ithalatla ve icap 
ederse ith~latla yerine getirmeye de kararlıyız. 

İthalatı konusunda bazı arkadaşlarımız «Efendim, Türkiye sizin dev
renizde ithal malı alan ülke haline geldi» diye ifade buyurdular. Aldığımız 
it'ha.lat rakamı tüketim malları olarak büyük değildir, hepsi 300 küsur 
milyon dolar. 10 milyar dolarlık ithalat içerisinde 350 milyon dolar ve bu
nun mühim bir kısmı,, size açık söylüyorum, çok mühim bir kısmı eski
den de yapılan normal tüketim malı ithalatıdır. Nedir; buğdaydır, arpa
dır, yağdır. 

Yalnız ithalatın şu faydası var. Mesela peynir meselesini ele alalım. 
Bunun süt üreticisi ile bir alakası yoktur. Hepimiz çok iyi biliyoruz; süt 
üretimisi, mandıralar peynirleri yapmıştır, peynirler İstanbul' da depofa
ra doldurulmuştur, ondan sonrada başlamışlardır fiyatları yükseltmeye. 
İşte spekülatif kazanç buna derler. Karşılığını da aldık, peyniri ithal et
tik. 

Açık ve seçik ifade ediyoruz, hiçbir spekülasyona müsaade etmeyiz; 
ama ıbunu zorlama tedbirlerle değil, ekonomik tedbirlerle, her mesele it
hal edilir. Hiç kimse de hesaıbını yanlış yapmasın, fiyatlar artacak diye 
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hesap tutmasın, çok büyük hüsrana uğrar. Geçtiğimiz bir iki ayda gö
rüldüğü gibi önümüzdeki yılda da çok açık bir surette görülecektir. Sıkı 
para politikası da devam edecektir ve bunun yanında ithalat da her za
man aJçık tutulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi tekrar olmasın. 

Muhterem milletvekilleri,·. ortadireğin .güçlenmesi bakımından bu 

iktidar zamanında çok şeyler yapılmıştır. 

Bu ithalatı biz Hükü~et programımızda söylemişi~, ~ynen şöyle: İt
halatta kademeli olarak liberasyona gidilecek, tüketicinin ucuz ve kaliteli 
mal alması temin edilecektir. 

Yeni Hükümet programımızda, memur ve işçilerin faturaya bağlan
mış harcamalarının belirli bir nispeti vergi iadesi ·Şeklinde kendilerine ge

ri verilecek» bu da yapılmadı mı? 

«Esnaf ve Sanatkarlara işyeri ve işletme için makul şartlarla ve y...,

terli kredi verilmesi, küçük sanayi sitelerinin geliştirilmesi» bu da y~pıl
madı mı? Bugün en fazla önem verdiğimiz işlerden biridir. 

Çiftçiye, geliyorum: Çiftçimize makul, yeterli ve teminatın zora ko

şulmadığı şartlarda kredi verilmesi, hiçbir zaman ucuz krediden bahset
medim, dikkat ediniz, makul krediden bahsettim. Sulama projelerinin ge

liştirilmesi, teknik yardımın etkin hale getirilmesi, ürün bedellerinin za
manında ödenmesi, bunu da iddia ediyorsunuz, heps!ni ·zamanında öde

dik. 

Biz .geçen sene iktidara geldiğimiz zaman fındık üreticisine epeyi 

borç vardı ve ocak ayında ödedik. Şimdi fındık üreticisine bir kuruş bor
cumuz yoktur. Söyleyeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı bütün arpanın, buğdayın parası
nın hepsi ödenmiştir. Bu da tamam. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen dinleyiniz. Dün burada fevkalade 
ehemmiyetli tenkitler yapıldı ve bunlar kemali dikkatle takip edildi. Li.it

fen cevaplan da o · şeki1de dinleyelim. 

Bir başka ürün ayçiçeğidir. Ayçiçeğini nde parası verilmiştir. Belli 
kayıtlarla bağlanmış olanlar hariç hepsin!n parası verilmiştir. 

Gelelim pamuğa; bu sene ... 

Pamuğa gelince; pamukta da aynı şekilde para ödenmektedir. Yalnız 

pamuk da bir şey daha söyleyeceğim; spekülasyon ümidinde. olanlar var. 
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pamuğu aldılar, geçen seneki gibi fiyat yükseleceğini zannediyorlar. Hal
buki dünya fiyatları belli bir seviyede kalmıştır ve zannediyorlar ki, biz 
fonu aşağıya indireceğiz. Hayır indirmeyeceğiz. Spekülasyona pamukta 
da mani olmuşuzdur. 

Bir na!ktayı daha söyleyeyim; pancar meselesi. Pancarın bildiğiniz gi
bi hala sökülmesine ve işlenmesine devam ediliyor. Pancarın, her sene ol
duğu gibi borçlarının ödenmesi Mart ayını hatta geçtiğimiz yıllarda Ma
yıs - Haziran ayını bulduğu devreler olmuştur; ama ümit ediyorum ki, biz 
Mart ayı içerisinde hepsini tamamiyle ödemiş oluruz. 

Çaya gelince; ·geçen sene çay borcu aynı şekilde bize kaldı. 33 mil
iar lira civarında bir alım yapılmıştı, bu borcun mühim bir kısmı ocak 
ayında ödendi. Bu sene çaya verdiğimiz paranın yekünü nedir biliyor mu
sunuz -istihsal da biraz arttı-; 57 milyar liradır. 57 milyar liranın şu ana 
kadar 37 -38 milyar lirası ödenmişti; geçen seneden daha fazla. Geriye 
kalanı da -hiç merak etmeyin Ocak ayı içerisinde tamamlarız. 

Bu sene üreticiye olan borçlan ödeme bakımından -açık seçik söy
lüyorum- geçen seneden çok daha iyi durumdayız. İnşallah önümüzdeki 
sene bundan daha iyi durumda oluruz. 

Yine ortadfreğin kuvvetlenmesi için bir tedbir daha koymuşuz; 
«Tasarruf eğiliminin arttırılması için her türllı tedbir alınacaktır. Tasar
rufların bankalar yanında hisse senedi, kar ortaklığı senedi ve tahvil gibi 
menkul değerlere de kaydırılması suretiyle sınai mülkiyetin geniş bir ta
bana yayılması temin edilecektir.» Bunu da herhalde yapıyoruz, aksini 
iddia edemezsiniz. 

Bu sene çiftçimiz belki birçoklarının söylediğinin tam tersine altın 
yılını yaşamaktadır. Evet, bu doğrudur. 

Bakınız .bunun ispatı var, ispatı var açık söylüyorum; eski seneler
de gübreye yüzde 30- 40 zam yaptığımız zaman kıyamet kopardı. 

Yanlış söylemiyorum, bu sene geldiğimizden bu yana gübreye yüz
de 100 zam yaptık. 

Kullanıyor biz hesabını biliyoruz, ama hiç ses çıkmıyor. Çünkü 
köylümüz, neyin nerede, nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Malı değer kazan
mıştır, çünkü ihracatı teşvik ediyoruz ve ihracat yoluyla malı fevkalade 
değer kazanmıştır. 

Domatesi para etmiştir. Tarlada kalmamıştır. Bu paraları da iyi yer
de kullanmaktadır. Ayrıca iyi tohumlar gelmektedir ve sulamaya büyük 
önem verdik. Daha birçok işleri hl:!- şekilde yapacağız. 
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Açık ve samimi olarak bir şeyi daha söyleyeyim, biz herşeyin kar
şılığım alırız, yani bunu «tüccar devlettir» filan diye söy1emeyin. Çünkü, 
yetimin hakkını bırakmamak için, fakirin hakkım daha iyi gözetebilmek 
için herkesin, yapılan hizmetin karşılığını vermesi lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, diğer önemli konular, konut konusu, 
imar affı konusu ve depremle ilgili konulardır. Hükümet Programında 
ve Seçim Beyannamemizde bu konuda çok ciddi tedbirler getireceğimi
zi ve tedbirlerin neler olduğunu açık seçik yazdık. 

Konut meselesinde bu iktidar fevkalade başarılı olmuştur. şimdiye 
kadar alınan neticeyi de size söyleyeyim : 

Toplu Konut Fonuna bugüne kadar gelen para 67 milyar liradır, 
bu yıl sonuna kadar da tahmini olarak 85 -90 milyar liraya ulaşacaktır. 

Toplu Konut Fonu ile bugüne kadar ne yapıldı: Bugüne kadar pa
ra sıkıntısı nedeniyle inşaatı yarım kalmış 1237 tane kooperatifin 66 bin 
kusur üyesine 17,6 milyar lira kredi verilmiş. 65 bin üyelik 973 koopera
tife de 112,5 milyar liralık yeni kredi açılmış ve bugüne kadar da bun
lara 22 mily~r ~ira para ödenmiş. Böylece; 131 bin kooperatif konutu için 
kredi verilmiş; rakam ufak değildir. Yarım kalmış bu konutlar da sürat
le tamamlanmaya başlanmıştır. Şu ana kadar ise 20 bin aile konutuna 
kavuşmuştur. 

Geriye kalan 111 bin konut da yüzde 70- 80 seviyesine gelmiş olup 
bunların 1985 yılı içinde hepsi tamamlanacaktır. 

Ağustos ayından itibaren de ferdi kredi uygulamasına geçilmiş, fer
di kredi talebinde bulunanlara 34, 5 milyar lira kredi açılmıştır. Bu ko
J?.Uda takriben 4289 kişiye 1 O milyar lira kredi verilmiş ve bu kredi fiilen 
Bdenerek 4 bin kusur kişi evlerine kavuşmuşlardır. Bizim tahminimiz, 
Toplu Konut Fonu İdaresi vasıtasıyla yılda asgari 100 bin konut yapıla
caktır ve bu büyük bir rakamdır. 

Hükümetin önemli bir icraat sahası da imar affı konusudur. tBu 
konuda çok laflar söylendi, «Efendim, müracaat etmez» dendi, şu den
di, bu dendi. Dışarıda ve içeride birtakım yanlışlıklar yapıldı. Bu konuda 
İ milyon 550 bin m~racaat vardır. Bunun takriben 450 b'in adedi başka
sının arazisi üzerinde veya Hazine arazisi üzerinde mülk yapmış olan ge
cekondulardan, 1 milyon 100 bini de hisseli tapusu olan ruhsatsız yapı
iardan gelmiştir. 

Gecekonduların büyük ağırlığı üç büyük şehrimizde toplanmıştır 
ve tabii çok karmaşık bir problemdir. Bu konuda belediyeler fevkalade 
hızlı çalışmaktadırlar, ıslah planları bir taraftan hazırlanmaktadır. Ta-
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pu dairesi bu konuda hızlı bir çalışma içerisine girdi ve süratle neticeye 
doğru gidiyoruz. Benim size söyleyeceğim; bir buçuk sene içerisinde bun
ların tapularını 'da ruhsatlarını da vereceğiz. Şimdiye kadar bu karmaşık 
meselede aşağı yukarı 40 bin tapu tahsis belgesi verilmiş. Aşağı yukarı 
17 500 tapu verilmiş, 35 bin tapu da son safhasına gelmiş; bugünlerde 
verilecek. İnanıyorum ki bu büyük derdi de; yılların birikimini; belki 
20 - 30 - 40 senenin birikimini de önümüzdeki 1,5 -2 sene içinde tamamiy-
1 •• v. 
ıe çozecegız. 

Muhterem milletvekilleri, dün de burada söylendi; Erzurum'da biz 
seçim zamanında iken bir deprem oldu; zannediyorum tarihi 30 Ekim. 
Biz iktidara geldik kış gelmişti. Erzurum' da o yerlere kışın erişmek müm
kün değil. Çünkü bunun rakımları 1800 ile 2000 metrenin üzerinde. İyi 
bir plan yaptık, iyi bir inceleme yaptık ve her şeyde olduğu gibi süratli 
bir tarzda işin içine girdik. Hızlı çalışıyoruz. Erzurum' da 3000' e yakın 
konut; hemen hemen hepsi teslim edilmiştir bugün. Fevkalade muntazam 
evlerdir. Eskisiyle kıyas edilemez ve 73 tane ayrı yerde yapılmıştır; işin 
önemi buradadır. Bir yerde bu 3000 tane konut; 73 tane ulaşılması zor 
olan yerde; hepsi de 4,5-5 ayın içerisinde bitirilmiştir. Niyetimiz şudur: 
İnşallah önünüze ,Yüce Meclise önümüzdeki 'yeni dönemde bir kanun 
teklifi ile gelip, bu afetler meselesini daha iyi düzene bağlamak; afet ol
madan oralara gitmeyi getiren bir kanun getirmek istiyoruz. Çünkü Do
ğu Anaıdolumuzda, Güney Doğu' da bir deprem felaketi daha olduğu 
zaman, aynı hadiseyle karşılaşmak mümkündür. Bunu bir program da
hilinde; yeni evleri bir program dahilinde muhakkak yapmalıyız. Türki
ye bu güce erişmiştir. Bunun misali, şu geçirdiğimiz 'Erzurum depremi
dir. Milletimiz için maliyetin önemi yok. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, işsizlik konusu, 'yatırımlar konusu
na geliyorum. Bizim iktidarımıza genellikle söylenen bir şey var; bunu 
muhalefet sözcülerinden muhtelif zamanlarda duyuyoruz. Dışarıda da 
söylüyorlar: «Efendim, istikrar programını tatbik ediyorsunuz, yatırım
lar durdu, sanayi gelişmiyor. Sanayi üretimi artmadan enflasyon önlen
mez.» Hiç olmazsa böyle söyleniyor. 

Muhterem milletvekilleri, şu geçtiğimiz yılda; 1984 yılında Türk 
ekonomisi, geçmiş 6 -7 senenin en parlak devrini yaşamaktadır; sanayi 
istihsali bakımından. Bunun ispatını yapacağım. 

Bir kere milli gelirde imalat sanayiinin gelişme hızı yüzde 9,5'tur; 
sabit fiyatlarla. Bu geçtiğimiz yıllarda yüzde 3 -4 civarındaydı. Milli ge
iir yüzde 5,7 gibi yüksek seviyede artmaktadır. Bu da ilk defa oluyor. 
Bu artış sadece sanayide değil; birçoklarımızın iddia ettiğinin aksine 
tarımda da büyük gelişme var. Ne hayvancılık öldü, ne tarım öldü; yüz-
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de 3,6 gelişme de tarımda var. Elektrik enerjisi istihsal artışı son 11 ·ay
iık rakamlara göre yüzde 12,5'dur. Geçen sene bu rakam yüzde 4 ila 5 ci
varında idi. Bu sene yüzde 12,5 ve işin enteresan tarafı, son iki, üç aydır 
elektrik enerjisi artışı yüzde 18 ila 19'dur ve bu artışın esası da sanayi
den gelmektedir. Yatırımlarla ilgili bir rakam vereceğim. 

Türkiye' de 1980 yılında başlanılan istikrar programından bu tara
fa çimento tüketiminde hemen hemen hiçbir artış olmamıştır. İnanmaz
~anız açınız 1980-1984 yılları arasındaki tüketime bakınız. Bu sene da
hili tüketim yüzde 16,9 artmaktadır. Çok büyük bir artıştır. E, peki bu 
çimento nereye gidiyor? Yani yatırıma gitmiyor da nereye gidiyor? Bu
nu sormak lazım. Her türlü yatırıma gidiyor. 

Her türlü yatırıma gidiyor. Binalar o kadar büyük değildir merak 
etmeyin. Yani binaların kullandığı çimento o kadar fazla değil. Ama, 
memlekette çok canlı bir yatırım faaliyetlerinin olduğunu açık surette 
gösteren rakamlardır. 

Muhterem milletvekilleri, programımızın önemli bir konusu Doğu, 
Güneydoğu Anadolu ile ilgili. Yani, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili 
tedbirlerdir: Bfa gerek Seçim Beyannamemizde, gerek Hükümet Progra
mımızda bu konuyla ilgili olarak çok açık seçik ifadelerde bulunduk. Yü
ce Meclisin tavsibine mazhar olarak ilgili kanunları daha ilk başta çıkar
dık. Ve bununla ilgili kararnameyi de Temmuz ayında çıkardık. 

Şimdi, genel olarak şunu söyleyeceğim : 1982 yılın.da Doğu ve Güney
doğu ile ilgil yatıtımların miktarı, yani kalkınmada öncelikli yörelerle il
gili yatırımların miktarı 17,5 civarında. Yani, bütün yatırımların. Bu ra
kam, bizim ilave olarak getirdiğimiz yatırım teklifleriyle 1984'de yüzde 
19,S'a yükseliyor. 1985 programında kalkınmada öncelikli yörelerde ön
gördüğümüz yatırım nispeti yüzde 25'dir. Bu yüksek bir rakamdır. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu arazi şartları itibariyle bölgede teknik eleman bu
lunması itibariyle, bir arkadaşımızın da çok açık surette belirttiği gibi, 
hakikaten zor bir bölgedir. Ama, gerekli tedbirler alınmıştır. İktidarını
zın ikinci yılında, hele kendimizin hazırladığı bütçeyi tatbik ederken bu 
konuda çok daha gayretli olacağımız da muhakkaktır. 

Şimdi, biz Temmuz ayında çıkardığımız kararname ile bazı yenilik
ler getirdik. Şimdiye kadar gelmeyen yenilikler. Nedir bunlar? .. Bir kere, 
bu gölgede çalışmayı teşvik edecek, yani . buraya mümkün olduğu kadar 
daha iyi eleman gelmesini temin edecek bazı hususları getirdik. Nedir bun
lar.? .. Asgari geçim indirimini -hatırlayacaksınız. 10 katına kadar yükselt
me yetkisini verdiniz bize. Bu yetkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta 
olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili olarak kullanıyoruz. Bi-
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rinci derecede yükseltme yetkisini bize verdiniz. Bu yetkiyi, Doğu ve Gü
neyüdoğu Anadolu başta olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili 
olarak kullanıyoruz. Birinci derecede geri kalmış kalkınmada öncelikli 
yörelerde, bu asgari geçim indirimi 4 kata. 5 kata kadar kullanılabiliyor; 
ikinci derecedeki illerde, Kararnameye göre 2 derece, 3 derece ye kadar 
kuJlanılıyor. Yatırımlarda, bir kademe daha yukarıya gidiyor. Önümüz
deki sene bunlara birer kademe daha ilave ettik; yani 4 olan 5 oldu. 5 
olan 6 oldu. İnanıyorum ki, bu bölgede çalışan memurlarımız, işçilerimiz, 
teknjsyenlerimiz bu şekilde ,daha fazla imkana kavuşacaklardır. 

İkinci olarak yaptığımız bir şey daha var; bu bölgelerde lojman me
selesine daha fazla önem veriyoruz. 

Üçüncü bir nokta da, teknik eleman konusudur. Teknik elemana, ye
ni getireceğimiz kanun kuvvetinde kararname ile (personel rejimiyle ilgi
li) bu bölgelerde çalışanlara bir miktar ilave imkan daha vereceğiz. Yük
sek tasvipten, Cumhurbaşkanından imzadan çıktıktan sonra önümüzdeki 
yıl yürürlüğe gireceğini ümit ediyorum, bu suretle bu bölgelerde teknik 

·elemanların daha fazla gitmesine yardımcı olacağız. 

Bunlar kafi değil, daha yaptığımız şeyleri söyleyeyim : 

Bir kere, bu bölgelerde yatırım yapacaklara yatırım indirimi, birin
d derecedeki bölgede yüzde 100' e çıkarılmış o1up ikinci derecedeki böl
gede yüzde . 60' dır. Büyük rakamdır; bütün yatırım içerisine aldığı için 
büyük rakamdır. Ama, bununla da yetinmiyoruz; devletin bu bölgeye ya
tırımlarını ağırlaştırdık, rakamını söyledim. Özellikle sulama konusunda 
Devlet Su İşlerine ne kadar proje hazırlayıp getirmişse programa almı
·şızdır, ne kadar hazırlamışsa ve ilgili dareleri teşvik ediyoruz bu bölge 
ile ilgili projelerini bir an evvel geliştirsinler ve biz programa alalım. 
Sulama burada fevkalade hayati olduğunu biliyorum. 

İstihdam imkanları bakımından; göç etmeyi azaltmak için yapaca
·ğımız husus, bu bölgede yerine göre sanayi tesisleri kurmaktır. Bizim 
programımızda çok açık bir suretle ifade edilmiştir. Biz, devletin sana
yie girmesini istemiyoruz; ama bunu bir istisnası vardır, o istisna da bi
zim programımızda açık surette yazılmıştır, o da kalkınmada öncelikli 
yörelerde devlet bu konuda yatırıma girebilir ve zamanı geldiğinde de bu 
tesisler o bölgedeki halka devredilir. 

Muhterem milletvekilleri, bürokrasi konusunda ve reorganizasyon 
konusunda burada çok laflar söylendi. Onlara çok fazla cevap vermek 
istemiyorum; yalnız, bu konunun önemini anlatmak istiyorum. 
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Biz, iktidara geldiğimizden bu tarafa belki bu memlekette dokunul
maya korkulmuş, hiç el atılmamış, «aman bize dokunmasında böyle git
sin» denmiş birçok konuya hiç çekinmeden, hiç korkmadan dokunduk. 
Bunların başında idari reform gelir. Bakanlık sayısını azaltmak, hiçbir 
siyasi iktidar için hoş bir şey değildir; öyle değil mi? Bir zamanlar hatır
layınız 34 veya 35 küsur rakam kadar yükselen devreleri düşününüz. Biz, 
Başbakan dışında bakan sayısını 21 'e indirdik. Neden bunu yaptık.? Da
ha iyi hizmet edebilmek için, başka çaresi yoktur. 

Ekonomik meseleleri bir yerde topladık; işte Planlama, Hazine ve 
Dış Ticaret'in bir araya gelmesi, aynı bir Başbakan Yardımcısının altına 
bırakılamsının ana sebebi budur. Yılların getirdiği bir tücrübe ile bunu 
yapıyoruz. Bunlar ayrı çalıştıkları zaman, birbirleriyle ahenkleri olmadığı 
zaman memleketin ekonomisi iyi gitmesi; bu tecrübeyle görülmüştür~ 
Onun için bunları bir araya getirdik. 

Maliye, Gümrük Bakanlığının bir araya getirdik, getirdiği bir tec
rübeyle bunu yapıyoruz. Bunlar ayrı çalıştıkları zaman, birbirleriyle 
haberleri olmadığı zaman memleketin ekonomisi iyi gitmez Devletin bü
tün gelirlerini bir elde topluyoruz, bütçesi gelirleri bir eldedir, ayrı ayrı 
ellerde değildir. Bunun da esası hudur. Bu, tecrubeyle görülmüştür. Onun 
için bunları bir araya getirdik. 

Milli Eğitim Bakanlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığını bir araya ge
tirdik. Evet, yük ağırdır. Bazı arkadaşlarımız sporu ayırma lronusunu de
vamlı söylerler. Yalnız şunu söyleyeyim: Eğer Türkiye sporda ilerlemek 
istiyorsa, okullarda spor Eğitimini yapacaktır. Okullarda Spor olmadığı 
takrurde bizim sporda başarılı olmamız mümkün değildir. Bildiğimiz 
p.okta da buıdur, okulla sporu bir araya getirmemjz lazım. 

Bundan da taviz vermemiz lazım. Çünkü bakınız bütün ileri memle
ketlere; Amerika'sı, Avrupa'sı, neresi olursa olsun, okularında bu işi ya
pıyorlar. Biz de aynı şekilde okullarda bu işi geliştirmeye mecburuz. Onun 
için bu iki konuyu bir araya getirdik. 

Bayındırlık Bakanlığı ile İmar \ı.,e İskan Bakanlığını bir araya getir
dik. İyi olmuştur, açık söylüyorum, iyi olmuştur. İyi olduğunu bu memle
ket çok daha iyi görecektir. Çünkü, fazla bakanlık yapmak, işlerde fazla 
arıza noktaları meydana getirmektir. Yani oradan oraya, meseleler top 
gibi atılır. Basit ve mümkün olduğu kadar anlaşılır organizasyon kurmak 
bu işin temelidir. · 

Sanayi v.e Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanhğını da birleştir
dik. Dikkat edin, tabii dış ticareti ayırınca, Ticaret Bakanlığı iç ticaretle 
ilgilendi. Sanayi ile ticareti birleştirmemizin ana sebeb, bu işler bir arada 
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götürülür. Ticarete de önem vermek mecburiyeti vardır. Zaten en büyük 
eksikliklerimizden biri, ticarete gereken önemi vermemiş olmamızdır. 
Bir söz vardır, en büyük kar da ticarettedir. Bunu da kabul edelim. 

Bu reorıganizasyon konusunda bir konuyu daha ifade edeceğim. Biz 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir kısmını aldık, Devlet Bakanlıklarına 
bağladık. Dikkat edin, Başbakanlık kelime olarak kullanılmıştır; ama 
Devlet Bakanlarına bağlanmıştır. Böyle yapılmasının iki sebebi vardır. 
Bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1bir kısmı vaktiyle Sanayi Bakanlığına, 
bir kısmı Enerji Bakanlığına, bir kısmı Ticaret Bakanlığına veyahut da 
Tarım Bakanlığına bağlıydı. Bizim prensibimiz şu olmuştur : Monopol 
mahiyette olmayan, yani muha'kkak Devletin kontrolü altında olmaması 
gerekli, rekabete açık olan Kamu İktisadi Teşebbüslerini o politikaları 
yapan bakanlıklara bağlı tutmamak lazım. O vakit rakebet esaslarınız 
çalışmaz. Eğer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı demir- çelik işlerine bakarsa
nız, yani Devletin demir - çelik tesisleri ona bağlıyan, onun yanında da öze] 
teşebbüsün demir - çelik işleri varsa, siz eş hareket edemezsiniz, dengeli 
hareket edemezsiniz. Yani bir tarafı kayırma şahsınız vardır. Politikayı 
yapan bakanlıkların muhakkak bu işte ayrı olması lazım ve öbür tarafta 
·da K}amu İktisadi Teşebbüslerinin rekabet esasına göre çalışması lazım. 

Bu espriden· hareketle biz bu işi yapmışı~dır; ama monopol mahi
yette olanlar, eşi olmayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri eski yerlerinde 

bağlı kalmıştır. 

Şimdi, gelelim Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığına. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının bir araya gelmesiyle bir önemli hedef daha tutul
muştur. Esnafın tek bakanlığı meydana getirilmiştir. Esldden iki bakan
lığa gidiyordu; bugün şimdiye tek ba·kanlığa gider. Aynı şekilde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla da işçinin tek bakanlığı olmuştur. İşte 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının bir araya gelmesinin sebebi de köylü
nün, çiftçinin tek bakanlığının oluşudur. 

Zor bir iştir, kolay değildir, onu ifade ediyorum. Köy Hizmetlerini 
biz meydana getirdik. Toprak Su'yu, eski Yol Su Elektrik teşkilatını, 

Toprak İskanı ve Orman'ın Köy Yolları'nı bir araya getirdik, vurucu güç 
haline geldi. Buna ilave vazifeler de verdik. Dikkat ediniz, köyün içerisin
deki hizmetleri yapma vazifesi de verilmiştir. Eskiden köyün içinde hiz
met yapan hiçbir kuruluş yoktu. Sadece kenarına kadar getirilip bırakır
dı . Köy Hizmetleri köy içi hizmetleri de yapacaktır. 

Bu, tarıma, çiftçiye verdiğimiz önemden dolayıdır. Yoksa köy hiz
metleri azalıyor diye hiçbir şey söyleyemeyiz. Her şey daha efektif, daha 
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randımanlı yapılmak mecburiyetindedir. Daha vurucu bir idare kurulma
sı lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, tabii bu büyük reformlar yapılırken şun
lar söylendi: «Efendim, idareyi altüst ettiniz, çalışmayan memurlar var~ 
size karşı çıkıyorlar. Kamu iktisadi Teşebbüslerinde de aynı hadiseler 
var. İşte KİT'leri reform yaptınız. İdareyi uzun müddettir yerine koy
madınız. Neticede yatırımlar aksadı» ·demeye getiriliyor. Hiçbirisi doğru 
değil. Aşağı yukarı bu sene yatırımların realizasyon nispeti geçen seneden 
yüksektir. Eylül sonu itibariyle toplam kamu yatırımlarının realizasyon 
nispeti yüzde 67'dir. Geçen sene bu rakam yüzde 57 civarındadır. 

Demek ki, bütün bunlara rağmen kamu yatırımlarında, bu orga
nizasyon değişikliklerine rağmen bir azalma, realizasyonda düşme mey
dana gelmemiştir. 

Bu idari reform konusunda bakınız daha neler yapılmıştır. Bütün bu 
bakanlıklar reorganize edilirken iş teşkilatları da daha basit hale getiril-· 
miş ve 111.evcut ünitelerin sayısı azaltılmıştır. Tabii o arada bir arkadaşı
mİzın dediği gibi, boşa çıkan insan da olacaktır. Zamanla biz bu insanlan 
ücret ve maaş bakımından mahrum edemeyiz. Onları da zaman bakımın
dan taşra teşkilatında ya da başka yerlerde yer buldukça oralara doğru 
kaydıracağız. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri de aynı şekilde düzenlendi. Arkasından 
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak Genel Kadro Kanunu, Unvan
ların hepsi yani baştan düzenlenmiştir. Aşağı yukarı 7 binin üzerinde 
olan unvan " .. ardı. Yani bizim kendi idari teşkilatınızda unvan sayısı 
8 bini geçiyordu; bu lOOO'in altına düşürülerek standart hale getirildi. 
Kadrolaşma da keyfilikten çıkarılmıştır. Bize her zaman kanun kuvve-

" tinde kararname çıkarmak suretiyle Meclisin yetkisini aldığımız söyleni
yor. Bu biraz tabii abartılmış bir hikaye. Aslında biz kadro meselesinde 
yetkimizi Meclise iade ettik. Bakanlar Kurulu artık kadro koyamaz. Ka
nunla alınır. Bu hale getirdik, doğrusu da budur. Taşra teşkilatı da hütü-· 
nüyle reorganize edilmiştir. Ben bunun üzerinde daha fazla durmak iste
miyorum. 

Bürokrasinin azaltılması bakımından bize verdiğiniz bir yetki var : 
Kanun kuvvetinde kararname çikar:ı:na yetkisi; Şimdi müsaad~ ederseniz 
biraz da ondan bahsedelim. Kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetki
sj bize bir personel üzerinde verilmiştir, bir de bürokrasi ile ilgili olarak 
verilmiştir. Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi. Şimdi, mü
saade ederseniz biraz da ondan bahsedelim : 

Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi, bize bir personel üze
rinıde verilmiştir, bir de bürokrasi ile ilgili olarak verilmiştir ve bunların 
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her ikisi de Kanun Kuvvetinde Kararname olmadan yapılması fevkalade 
zor olan hatta mümkün olmayan hadiselerdir. Dikkat ederseniz, bizden 
ewelki dönemlerde, yani 1970'li yıllarda dahi personelle ilgili konular~ 
Kanun Kuvvetinde Kararname ile çözülmüştür. Hala Mecliste o Kanun 
Kuvvetinde Kararnameler var. Meclisten geçmemiş; ama Kanun Kuvve
tinde Kararname olarak yürürlüğe girmiş. Bürokrasi meselesinde de, bü
rokrasiyi azaltmak için daha evvel izah ettiğimiz gibi, belki binlerce ka
nunda ufak tefek değişiklikler yapmak icap ediyor. Bu ancak yetkiyle 
olur başka türlü olması mümkün değildir. 

Bakınız, ehliyet konusunda, pasaport çıkarma konusunda, tapudaki 
işlemler konusunda, Veraset ve İntikal Vergjsiyle ilgili tapuda yapılan ba
zı muameleler konusunda, nüfus konusunda çok yenilikler getirilmiştir. 
Bütün bunların sıkıntıları vardı; bunlar basitleştirilmiştir. Tabii yapılan 
şey unutuluyor. Yani ehliyet alma bugün problem değildir; ama unutu
luyor. Daha yenilerine bakmamız lazım. Bürokrasinin azaltılması da ko
lay bir mesele değildir, onu da ifade edeyim. Çünkü, yılların getirdiği alış
kanlıklar var. Onlar kolay kolay kendilerini, yetkilerini bırakmak istemi
yorlar; ama bizim bulduğumuz bir prensip var. Biz, vatandaşımıza inanı
yoruz, vatandaşımıza güveniyoruz. Onun doğruyu söyleyeceğine inanıyo
ruz ve esas itibariyle de bürokrasiyi düzeltme prensibi budur. Vatanda
şımız doğruyıi yapar. Bu prensipten hareket edersek, birçok bürokratik 
muamele kendiliğinden ortadan kalkar. 

Muhterem milletvekilleri, bir seneye yaklaşan icraat dönemimizde 
yapılanları çok kısa, toplu halde özetlersem bir kere Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden önemli memleket meseleleri, daha evvelki yıllarda çok bü
yük münakaşa konusu olmuş, çıkarılamamış, hatta kavgaya sebep olmuş 
birçok kanunlar çıkarılmıştır. Bir arkadaşımız bunu muhalefet adına jfa_ 
de etti; ama doğrusu da budur. Niçin kavga edelim kavga etmeden de 
memleketin birçok önemli problemini çözeriz. Bunlar,-sosyal, iktisadi ha
yatla Devlet idaresinde büyük reformlarla hepsi bu kanunlar halinde ve
ya Kanun Kuvvetinde Kararnameler halinde çıkmıştır. 

Şöyle bir sayarsam, mahalli idarelerle ilgili seçim kanunu, bu Meclis 
çıkardı. Büyük belediyelerle ilgili kanunu bu Meclis çıkardı. Belediyelere 
ve mahalli idarelere daha iyi gelir verilmesini, iyi taksim yapılmasını, on· 
lan güçlendirme ile ilgili kanunları bu Mec~is çıkardı. Tarım-Toprak Re
formu ile ilgili kanunu bu Meclis çıkardı. KIT reformu önümüze geliyor. 

İdarede reform, personel reformu, Kıyı Kanunu, Bürokrasiyle Mü
cadele Kanunu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kanunu, gerçi Anayasa 
Mahkemesine gittiniz; ama burada o kanunun da şerefi gene Meclise ait. 
Doğu ve Güneydoğu Anadoluyla ilgili kanunfar. Servet beyanının kaldırıl-
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masıyla ilgili kanun. Yılların konuşulduğu Katma Değer Vergisi Kanunu
M~rkez Bankasında değişiklik yapan kanun, yeniden değerlendirmeyi oto
ma tik hale getiren kanun, önemli bir kanundur. Türkiye'de sanayinin güç
lenmesine büyük yardım sağlayacaktır. İşte söylediğimiz, sanayi zayıf, yı
kılıyor, önleyecek kanunlardan biri budur. Çay Tekelinin Kaldırılması Ka
nunu, tekellerin kaldırılmasında önemli bir kanun. Elektrik tekelinin kal
dırılması ile ilgili kanun, Ve, Beşinci Beş Yıllık Planda gene bu 1 sene içe
risinde geçmiştir. 

Şöyle bir geriye baktığınız zaman Beş Yıllık Planda gene bu lsene içe
risinde geçmiştir. Şöyle geriye baktığınız zaman, Meclis olarak beğensek 
de beğenmesek de, az iş yapmadığımız anlaşılıyor. Tabi bunları büyük 
çapta Hükümetiniz hazırlamış, Yüce Meclisin önüne getirmiştir ve bun
.dan da biz büyük iftihar, gurur duyuyoruz. 

Bizim iktisadi politikamızın temeli, sözümün başında da ifade etti
ğim gibi istikrar içinde kalkınmadır. Bu konuda dikkat ederseniz, seçim
·de ne söylemişsek .. programımızda ne vaat etmişsek aynen bunları yapı
yoruz, hiçbir farkımız yoktur. 

Efendim, işsizlik meselesi Türkiye'nin · yıllarının biriktirdiği bir me
seledir. Biz seçim beyannamemizde bu işi hiçbr zaman propaganda yapa
-cak bir seviyede konuşmadık. Açınız bakınız, aynen bu söylediğim ibareler 
vardır. İşsizlik mesalesinin kısa zamanda halledilemeyeceğini açık seçik 
.söyledik. Çünkü, Türkiye'nin nüfus artışı yüksektir Türkiye'nin kalkınma 
hızı ise demin söylediğim sebeplerden dolayı, hangi sebeple onlar? öde
meler dengesindeki sıkıntılı durumdan dolayı daima yukarıya gitmesinde 
önünde .engel vardır. Biz yüzde 7 -8'le kalkınmaya mecburuz işsizliği azal
tabilmek için; ama yüzde 7 ve 8'le kalkınma yapabilmek için de döviz ge-
1irlerinizde bugüne göre 2 -3 milyar dolar daha yukarıda olmanız lazım. 
Bu imkanı sağlayamadığınız takdirde, bir noktada «dama» dersiniz. İşte, 
işsizlikle ihracatın bağlantısının ana noktası budur. 

İşsizlik meselesini, bütün bunlara rağmen, bu İktidar döneminde in
şallah yoluna koyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene 
çok ciddi bir gelişme temposu içerisine ekonomi girmiştir. Hatta bu ge
lişme temposunun bizim istikrar programımıza zarar verecek kadar 
hızlı olup olmadığına da dikkat etmemiz lazım. Çünkü, çok fazla hızlanır
sa, birtakım problemler de meydana gelebilir, dikkatli olunma mecburi
yeti vardır. 

Ekonomi iyi bir hızlanma gösteriyor. iŞsizliğe de bunu tesiri kendili
ğinden gözükmektedir. Bir misal vereceğim: Adana'ya Güneydoğu'dan ve 
Doğu Anadolu'dan pamuk zamanı çok kimse gelir. Bu sene Adana'ya ge
len insan sayısında yüzde 30 azalma vardır. 
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Hayır efendim, hayır. Ücretler de gayet yukarıda, Türkiye'de ula
şım da gayet ucuz, hiç merak etmeyin. 

O vakit ücretler yukarıda çıkmazdı, yani pamuk toplama ücretleri' 
de epey yukarıdadır. Verilen ücretin üzerinde teessüz etmiştir; bu daı 
işsiz sayısının artmadığını, azaldığını göstern en güzel delillerden biridir. 
Ama, şunu söylemiyorum: Biz işsizlik meselesini hallettik. Hayır, katiyen 
böyle bir iddiam yok. İşsizlik meselesinin çözüm yollarını biliyoruz, bu
nun i1acını da biliyoruz; ama bu konu birden bire çözülecek bir konu de
ğildir; 4 - 5 sene çok ciddi, hiçbir şekilde uslanmayan, yani durmayan 
gayretler lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, biz tabiatıyla iktisadi politikamızda kendi 
politikamızı, Ana Vatan Programını uyguluyoruz. Gayet tabiatıyla bizden 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin veya Halkçı Partinin programını uygula
mamızı isteyemezsiniz. İsteseniz de, biziz bunu yapmamız mümkün değil
dir. 

Bizim istisadi politikamızın temelinde insanımızın kabiliyetine,ça
lışkanlığına inanç yatıyor. Biz, milletimizin bütün kalibiyetini ortaya ko
yacağı serbes.t rekabete dayalı bir iktisadi politika uyguluyoruz ve bunu 
bütün kabiliyetini ortaya koyacağız serbest rekabete dayalı bir iktisadi 
politika uyguluyoruz ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Bupoliti katla. 
bütün lüzumsuz müdahaleler kaldırılacaktır. Ekonomi tabii kanunları 
içerisinde. serbestçe gelişecektir ve inanıyorum ki bu metotla Türkiye'yi 
dışa açacağız, Türkiye dış dünya ile, gelişmiş Batı ülkeleriyl\"! tam mana
sıyla senkronize olacaktır. 

Devlet bu programda vatandaşın rakibi değildir, onun destekçisidir .. 
Bütün tekelleri sizlerin yardımıyla da inşallah kaldıracağız. 

Bir zamanların ekonomik tapuları birer birer yıkılmaktadır. Bakı
nız bu iktidarın el attığı en önemli tabulardan bfr şudur : Türk Parası Ko
ruma Mevzuatı.Kanun olarak da önünüze gelecek; ama kararnamelerle 
öyle değişiklikler yaptık ki, eskiden cebinde yabancı para taşımak suç· 
iken, bugün Türk Vatandaşı Türkiye Bankalarında yabancı para ile hesap 
açma durumuna gelmiştir. Bu senelerdir hayal dahi edilemeyn bir hadi
sedir. İsviçre'deki İsviçre Vatandaşı, Alman Vatandaşı kendi cebinde do
lan da taşır, lireti de taşır da niçin bizim vatandaşımız başka yabancı pa
ralan taşıyamaz? Bu niye suç olsun? Niçin bizim vatandaşımızın paraları 
bu yüzden dışarı kaçsın? Niçin bizim bankalarımızda toplanmasın? Bu
gün bakınız bu kararlar alındıktan sonra Türk Halkım Türk Bankalarında 
700 milyon dolara yakın mevduatı vardır; dolar olarak, mark olark, 
bşka çeşitte para olark. Aksi takdirde bu paraların hepsi Tahtakale yo-
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!uy la yurt dışındaki İsviçre Bankalarında olacaktı. İnşallah daha fazlası 
_gelecek, yurt dışında durmayacak. 

Ben gayet iyi hatırlıyorum. 1983 senesinin bu sıralarında bu prog
ram üzerinde çalışırken, tabii ekonomik duruma da bakıyoruz, döviz du
rumumuz çok parlak değil, yıl sonu itibarıyle ödemelerimiz var; bu kam
biyo rejimini gevşetme konusunda teknisyenlerle bayağı münakaşa ettik. 
·Çünkü 50 senedir bu dar görüş altında kalmışız, değiştirememişiz; ta 
1930'ların anlayışıdır. Dövizimiz ister az isterse çok olsun, ama bunu ya
pacağız dedik. Adam 3 bin dolar alıp çıkar ve dışarıya çıkan kişi sayısı da 
1 milyonu bulursa 3 milyar dolar eder, döviziniz kalmaz dedilir. Hesap 
kitap var, o kadar parası olan adam yok Türkiye'de. 

Zaten giden de, hiç merak etmeyin hertürlü yoldan gidiyor. Neticede 
bugün Türkiye'de insanlarımızın yurt dışına çıkması iki senede bir değil 
:Serbesttir, istediği zaman çıksın, istediği zaman gitsin. 

Gidebilirse gider tabii, parası varsa gider; ama giderken de 50 dolar 
Konut Fonuna bırakır, onu da unutmayan. 

Bugün, yani 1984 senesi sonunda Türk ekonomisinde döviz meselesi 
ıo kadar serbestiyet vermemize rağmen 1983'teki durumdan çok daha iyi 
'hale gelmiştir. Merkez Bankası borçlarını öderken hiçbir probleme düş
-memiştir. 

Bir başka tabi daha; o da yıkıldı. O da nedir? Üfl:U ·da söyleyeyim. 
'Türkiyede yapılan, üretilen mal ithal edilmez. Bu da kafalarımıza yerleş
miş, bir türlü çıkaramıyoruz, zorumuza gidiyor. Hatırlarsınız, mahalli 
·seçimlerden önce bir tesadüf muz ithal edildi, meşhur çikita muzu. Tabii 
·muhaliflerimiz bunu gayet güzel kullandılar; ama bir şeyin farkında olma
dılar. Muz 1000 liranın üzerindeydi o tarihte. İki treyler «Çikita Muz» 
·geldi, muzun fiyatı 600 liraya düştü. 

Bugün de aşağıda, bugün bin lira değil, bugün de hala o korkudan 
cdolayı muz yükselemiyor bir türlü. 

Muhterem milletvekilleri, şunu çok iyi biliyorlar: Bizim arkadaşla
rımız da olsa, eğ.er fiyat yükselirse getiririz, hiç korkmayın ve ileride 
_getireceğiz; yani belli gümrüklerle, belli korumalarla getireceğiz. Türk 
halkı olarak muzu çok lüks meyve olarak görmüşüz; çünkü bizde muz 
·hakikaten ahalı. HalbuJ.d, muz dünyanın en ucuz meyvesi, elmadan daha 
ucuz; yani bugün dışarıdan muz getirsek, Türkiye' de 150 liraya, 200 liraya 
satmak kabil, elmayı zamanında o fiyata satamazsınız. 

Bu muzun gelmesinin bir faydası oldu, hemen söyleyeyim: Antalya'
.da, Alanya' da dışarıdan daha iyi fideler getirmeye başladılar; çünkü kork
maya başladılar. Bir tarafı üreticiyse, öbür tarafı da tüketici, bu ikisini 
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dengeye getirmek lazım, sade bir taraf düşünülmez. Kaldı ki, bu hadisede 
üreticiden ziyade birtakım aracılar hikayesi vardı, onu da söyleyeyim. 

«Türkiye' de üretilen mal bir daha ithal edilmez» lafı kalkmıştır. Bu
nu açık seçik söylüyorum, liberasyona doğru gidilecektir, sanayi bir nevi 
bunun altında terbiye edilecektir, terbiye edilmeye mecburdur, daha ka
liteli mal vermeye mecburdur; onun yolu da ithal kapılarını dikkatli bir 
şekilde açmaktır, biz bunu yapıyoruz ve şimdiye kadar yaptığımızdan da 
zarar görmedik. Şu veya bu laf söylenebilir; ama inanınız bu konu iyi 
kullanılmadığı takdirde; yani ithalat kapıları açılmadığı takdirde, dikkat
li bir liberasyon politikası uygulanmadığı takdirde tüketicinin yanında 
olamayız. Tüketicinin yanında olmanın en önemli yolu açıkça gösteril
miştir ki, bir kontrol yeri de ithal kapılarıdır; kimse spekülasyona gide
mez bundan sonra. İşte peynirde görülen hadise budur. Ette de görülen 
hadise kısmen budur, onu da biliyoruz. Şu kadarını söyleyeyim; bunun 
üreticiyle de fazla hir a];:ı.kası yoktur; ama biz -biraz sonra da açıklaya
cağım- şunu yaptık : Üreticiye dPdik ki; yeni çıkardığımız bir kararname 
var, o karnrnarnede sübvansiyon bir konuda yapılıyor, gübre konusu; bir 
konuda daha yapacağız, o da hayvan yemi konusunda, tavuk yemi konu
sunda. 

Muhterem · milletvekileri, spekülasyon,.a mali olduğumuz gibi, bu 
iktidar, hiçbir dönemde görülmeyecek tarzda haksız kazanç karaborsa ve 
yeraltı dünyasının üzerine en tesirli ekonomik tedbirlerle ve ciğer tedbir
lerle gitmiştir, bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Misalleri var, 
yıllardır bu memlekete kaçak sigara var. O sigara bugün Konut Fonunun 
en mühim gelir kaynağı haline gelmiştir, işte konutlar bu yolla yapılıyor. 
Yani, niçin bu karaborsa, haksız kazanca sebep olsun? Birtakım adamlar 
niye bundan istifade etsin? Niçin bizim fakir halkımız konutunu bu yol
la yapmasın? Çünkü, içen var; siz ne kadar yasaklasanız, ne kadar poli
siye tedbir alsanız, şu veya bu yolla bu kaçak s~.gara geliyor. 

Dikkat ediniz, aynı konuda altın kaçakçılığında da mani oluyoruz, 
aynı şekilde o da ithal ediliyor. Mücevher, kürk derileri, bunların hepsi 
artık bundan sonra Türkiye'ye kaçak değil, normal yollarla gelecektir. 
·Normal yollarla gelince, bu spekülatif veya haksız kazanç kapı1arının hep
si kapanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomik tabloyu da şöyle özetiemek is
tiyorum: Milli gelir 5,7 artıyor, kompozisyonunda yüzde 9,5 sanayi geliş
me var (İmalat sanayii) yüzde 3,6 tarım gelişmesi var, ihracat 7 milyar 
doların üzerinde realize olacak, enflasyon demin de ifade ettim, son aylar
da ciddi bir azalma eğilimine girmiştir. 
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İhracatın bünyesi önemlidir. Bakınız son 4- 5 senede sanayileşen bir 
ülke haline geldiğimizi en güzel şekilde ihracat tablomuz gösteriyor; 1979 
senesi sanayi malları ihracatımız, bütün ihracatın içinde yüzde 34,7, 1980 
senesi sanayi malları ihracatı yüzde 36, 1981 senesinde büyük bir sıçrama 
var, yüzde 48,7, bunun yüzde 60'ı, yüzde 70 başlangıçta, tarım malları 
idi, öyle bir ülke idik. 1982 senesi ihracatında yüzde 59,7'si sanayi mal
ları, 1983 senesi ihracatında yüzde 63,9'u ve nihayet 1984 senesi ihracatın
da yüzde 75'i sanayi malları teşkil etmektedir ve bugün tarım mallari 
ihracatı yüzde 20 seviyesindedir, ihracat kompozisyonu içedsinde. 

İhracatının yüzde 75'i sanayi malı olan (Eskiden yüzde 35'i idi) ih
racatının şu anda yüzde 20'si tarım malı olan- Eskiden yüzde 65'i idi 
böyle bir ülke şu anda sanayi ülkesi midir, tarım ülkesi midir; bu ülke 
sanayi ülkesidir. 

İşin enteresan tarafı, sanayi malların ihracat hissemizdeki ürünlerin 
adedi 3 bini geçmiştir. 

Bu arada bir arkadaşımızın dünya ticaret hadleri ile ilgili olarak 
.İthalat hadlerimiz yukarıda idi, düştü» şeklindeki sözlerine de kısaca 
cevap verinek i~tiyorum: ıBir kere, 1973 yılı ile 1984 yılı rakamlarını mu
kayese ettiğiniz zaman, ithalatta büyük çapta petrol fiyatı artışı vardır; 
demin de söyledim, 300 milyon dolardan 400 milyon dolara çıkmıştır. İt
halat hadlerinde en kötü tesiri petrol yapıyor. 

İkincisi, o tarihte Türkiye bir tanın ülkesi karak~etinde. Şimdi ise 
sanayi ülkesi karakterine gelmiş. Hem bir taraftan sanayi mallarını çok 
ucuz ihraç ediyorsunuz deniyor, bir taraftan · da .hayali ihracatla yüksek 
fiyatlarla gösteriliyor» Bu ikisi tutarlı değildir. 

Ekonominin genelinde bir iki kelime daha söylemek istiyorum : 
Vadeli mevduatta mukayeseyi kasım ayından kasım ayına kadar 

olan sürede yapılmalıdır. Aralık ayından aralık ayına mukayese yapılma
malıdır. Çünkü, aralık ayında bankalar vitrin süslerler. Onun için en güze] 
mukayese edilecek aylar kasımdan kasıma kadar olan aylardır. 

Vadeli mevduat 1983 yılında yüzde 23,3 artmış, aynı peryod bu sene 
artış yüzde 96,4'tür. Bu, «Bankalara para gelmiyor» diyenlere cevaptır. 
Toplam mevduat geçen sene% 31,8 artmış, bu seneki artış ise yüzde 57,6 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Durumu: 
Kamu İktısadi Teşebbüsleri, Türkiye' de şimdiye kadar Devlet büt

çesine yük olmuşlardır. Bunu rakamlarla arz edeyim: 

KİT karları ve KİT'in yarattığı kaynaklar; yani yatırıma götürülebi
lecek kaynaklar: 1978 yılında KİT karları negatif; 13 milyar; yaratılan 
kaynak negatif 15 milyar; 1979 yılında KİT karları 3 milyar, yaratılan 
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kaynak negatif 62 milyar -Kaynak yaratmıyor, bilakis kaynak alıyor- 1980 
yılında KİT karları 52 milyar, yaratılan kaynak negatif 24 milyar; 1981 
yılında KİT karları 118 milyar gözüküyor, yaratılan kaynak negatif 43 
milyar. İlk defa 1982 yılında KİT karları 174 milyara çıkıyor, yaratılan 
kaynak ise 68 milyar pozitif, ilk defa. 1983 yılında KİT karları 163 milyar, 
yaratılan kaynak 178 milyar; 1984 yılında KİT karları kaynak 178 mil
yar. 1984 yılında KİT karları, bu da yeniden değerlendirmeden dolayıdır 
tahmin ediyorum, 507 milyar, yaratılan kaynak 387 milyar. KİT'ler gör
düğünüz gibi artık Devlet Bütçesine daha az yük olmaya başlamışlardır, 
yatırımlar bakımından. 

1985 yılında tahmin edilen rakamlar. KİT karları 738 milyar ve ya
ratılan kaynaklar 470 milyar. 

Bir tanesi ekonomide rekabete dayalı olarak çalışanlar; yani rekabeti olan
lar, monopol olmayanlar Buralarda f .iyatı kontrol etmiyoruz, piyasa şart
ları ne ise onun yürümesi lazım. Burada suni fiyat inıdiremezsiniz, karabor
saya sebep olursunuz, haksız kazanca sebep olursunuz; tahsis meselesi 
gelir. Orada piyasaya uymak mecburiyeti var. İthalatda o mallar da zaten 
serbesttir. Derpir böyledir, petrokimya böyledir, bunun gibi birtakım dal
lar var. Ama elektrik enerjisinde, ki yeni ye~i kalkıyor, telefon hizmetle
rinde sayın sözcü gibi düşünmemiz mümkün-değildir. Bunlar için denili
yor ki fiyatları aşağıda tutun, halkı bir nevi sübvansiyone etmeseniz bile 
yatırımları bu yolla yapmayın. Peki telefon parasını az alırsak kimden az 
alacağız? .. Fakirden mi, zenginden mi? .. Sorayım ben size. 

Telefonu kullanan kim bugün? .. Fakir mi telefonu kullanıyor? .. Ama 
biz fakire telefon vermeye mecburuz, binlerce telefon almak isteyen var 
nasıl yapacağız onları? .. 

Aynı şey elektrikte de var. Biz elektrikte bir tarife politikası uygu
luyoruz. Bu tarife politikası bizim zamanımızda getirilmiştir. Az kullana
nın ilk 60 kilovatsaatinden düşük bir fiyat alıyoruz, hatta biraz maliyetin 

. altındadır bu, onu gözetiyoruz; ama yüksek kullanandan daha yüksek 
fiyat alıyoruz. Şimdi elektrikten ben fiyat alacağım ki elektriğe gerekli 
ayarlamayı yapacağım ki memleketi elektriksiz bırakmayalım. Asıl olan 
.odur, elektriğin mevcudiyetidir. Bakınız Türkiye' de elektrik kesintisi bu 
iktidar döneminde kaldırılmıştır ve inşallah bir daha da olmayacaktır. 

Ama bunun yolu yeni tesis yapmaktır, süratli tesis yapmaktır ve bu 
tesislere kaynak bulmaktır. Kaynağın önemli bir yolu da bu idarelerin· 

1 
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yar..i bu teşekküllerin tarifelerinden çıkmak mecburiyetindedir. Bugün 
Türkiye' de satılan elektrik bütün bunlara rağmen dışarıya göre de pahalı 
değildir. 

Sözde değil. Yatırım realizasyonunu demin söylemiştim. Geçen sene 
yüzde 57, bu sene yüzde 67 dokuz aylık netice. 27 ilde yani kalkınmada 
öncelikli yörelerde 1983 yılında bu realizasyon yüzde 64, bu sene yüzde 76. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de dış ilişkilerle ilgili bazı sualler 
oldu, bu konular üzerinde bir parça durmak istiyorum : 

Bizim takip ettiğimiz politika açık s.eçik Hükümet Programında or
taya konulmuştur. Biz esas itibariyle bütün komşularımızla iyi geçinmek 
istiyoruz. Atatürk'ün koyduğu önemli bir prensibi, «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» bunu hakikaten takip etmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, 
memleketimizin gelişmesi, kalkınması bu tansiyonların azaltılmasına bağ
lıdır. Bir bunu söylemek istiyorum. 

· Hak.sızlığa tahammül edemeyiz. Türkiye bugün Batı dünyası ile olan 
ilişkilerinde eşit haklara sahip bir ortak gibi hareket etmek mecburiyetin
dedir ve , bizim politikamızın temeli de budur. Aksi takdirde Türkiye ar
tık Boğazlar'ın hasta adamı da değildir. 

Şimdi, bakınız bir sayın muhalefet lideri bizim Avrupa Konseyi ·ile 

ilişkili olarak, Müşterek Pazar ile ilişkili olarak söylediğimiz ve Limni ile 

ilişkili olarak NATO'nun bu işe müdahale etmemesi babında söylediğimiz 
sözleri nasıl ifade ediyor. «Hükümetin tutumu, Tü.rkiye'yi bir akit deği
şikliğine doğru sürüklerse bu fevkalade tehlikelidir. Konu, Hükümetin 

aynı anda NATO, AET ve Avrupa Konseyi gibi 3 önemli Batı kuruluşuyla 
ihtilafa düşmesi kötü bir dış politika ifadesi olmaktadır» diyor. 

Bizim politikamız açıktır, her zaman da açık söylüyoruz: Biz Batı 
ile iyi ilişkiler içindeyiz. İyi ilişkiler içinde devam ediyoruz; ama bu iliş
kilerdeki tutumumuz, demin de söylediğimiz gibi, eşit bir ortaklık hüvi
yeti içindedir. Yoksa, bir her şeye mutavaat edecek, her şeye razı olacak 
bir memleket katiyen değiliz. 

Efendim, diğer bazı konulara da kısa kısa cevap vereceğim : 

Bu köprü, kamu .ortaklığı hikayesi çok açıldı, çok konuşuldu. Bizim 
yaptığımız iş farklı bir iş değildir; seçim sırasında ne söylemişsek aynı
sını yaptık. 

Şimdi, gayet. tabii 10 milyarlık bir tertip çıkardık. Bu bir ufak mi
saldir. 10 milyarla bir şey olmaz, onu ben de· biliyorum. Önümüzdeki yıl 
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başından itibaren Keban ile ilgili (20+20) 40 milyar liralık çıkacak. Ala
mayan arkadaşlarımızı kaydedebilirim. Yani onlara bir ayrıcalık yaparız 
mmetvekili için. 

Yani hakikaten iyi bir gelir kaynağı olduğunu bilmeyen yok; Halkı
mız bunu çok kolay anladı ki, bir saatin içerisinde satıldı. 

Şunu da bir açık konuşalım; konu nedir? Bu gibi laflara geçmeden 
evvel meselenin aslına bakalım. Mesele ne? Vaktiyle buraya getirdiğimiz, 
Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmuş ve zannediyorum ki, aslında kendi 
iktisadi görüşlerine de hiç uzak olmayan bir tasarı kanunlaştı. Nedir bu 
kanunlaşan? Efendim, Türkiye' den yabancıların mal alma yasağı yoktur. 
Yani gelirler, toprak da alırlar, mülk de alırlar. Bir tek şartı vardır: Mü
tekabiliyeti var mı? Kanun böyle. Mütekabiliyeti varsa, İstanbul' dan da 
bina alırlar, Ankara'dan da bina alırlar. Hiçbir yere müracaat etmeye, 
müsaade almaya da lüzum yoktur. Bu şekilde, şimdi denilebilir ki, bu şe
kilde şimdi denilebilir ki, efendim biz de karşılığında oradan alıyoruz. 
almasak da yine adamın alma hakkı var. Nitekim bizim dışarıda malı
mız yoktur, belki onların Türkiye' de malları vardır. 

Şimdi biz bunu memleketin iktisadi gelişmesini de kolaylaştırmak 
için Basra Körfezindeki bazı zengin Arap ülkelerine tek taraflı olarak aç
mak istedik. Tek taraflı derken, mütekabiliyeti aramayarak, çünkü za
ten bizim insanımız oraya gidip oradan mal alacak değil, çok pahalı, lü
zumu da yok, niye gitsin oraya para yatırsın mal alsın. Bunun faydası bu, 
yoksa vatan toprağı satılıyor. bunları çok eskiden bu memlekette müna
kaşa edildiği yıllarda birtakım aşın çevrelerin söylediğini biliyorum, aynı 
konuları bu meclisin çatısı altında, bu manada konuşmayalım. Biz hiç 
bir zaman vatan toprağını satmadık, toprak da orada duyura, mülk de 
orada duruyor, kimse cebine alıp da götürmüyor . 

Bir konu da bütçe denkliği meselesi. Tabii muhalefet sözcülerimiz 
Bütçe Komisyonunda itirazı kayıtlarını yazmışları Benim söyleyeceğim 
şu, bunlar birer vesikadır, inşallah seneye bu vakit bütçenin denkliği ko
nusunda, 1 trilyon mu açık, 1,5 trilyon mu, artırmaya çıktı, onu hep be
raber göreceğiz. 

Yalnız şunu söyleyebilirim, bu bütçenin açıklığı 1984 yılından daha 
iyidir. 1984 yılında, kendileri de ifade ettiler, bütçe başlangıçmgıçta denk 
değildi, aşağı yukarı 550 - 600 milyara yakın borç ödemeleri bütçenin içe
risine konulmamıştı ve biz onları getirdik, eğer o zaman bütçe denk idiy
se 600 milyar açık vermesi zaten lazımdı. Öyle değil mi? Borç ödemeled 
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konulmadığına göre 600 milyardan daha fazla açık vermesi lazım. 1984 
Bütçesi tahminimiz 370 - 380 milyar civarlarında açık verecektir, onu da 
çok kısa zamanda göreceğiz, beş aşağı, beş yukarı bu rakam, şimdi bura
dan şu anlaşılıyor bunları koyduğumuz halde bu kadar açık vermesi yine 
bütçe idaresinde bir başarıdır. 

Bir de fonlar meselesi var. Efendim, deniliyorki biz bütün bütçeyi 
fonlaar tahsis ettik. Yok öyle şey, Bu bahsedilen fonların büyük bir kıs
mı yıllar evvelsi, Sayın Bozer'le beraber çalıştığımız hükümet zamanın
da da mevcut olan fonlardır. Bir tanesi Akaryaktı fiyat istikrar fonu, Pet
rol Fonu, Fiyat İstikrar destekleme fonu hepsi o zamandan, yıllar evvelsi 
konulmuş fonlardır. 

Şimdi biz ne yaptık, bizim yaptığımız bu fon sistemini bir kanuna 
bağlamak oldu. Bunlar kanuna da bağlı değil, Türk parası koruma mev
zuatı, filanca diye belki 80-90 tane fon vardı, yıllardır işliyor, kimse ses 
çıkarmıyor, biz buna bir düzen getirmek istedik, bu fonların çoğunu kal
dırıyoruz. Ne yapıyoruz, kanunu geçirdik. Anayasaya göre Hükümet belli 
şeyler üzerine fon koyar, bunların da uygulama esaslarını ortaya koyar. 

' . 
Bir Kanuna Konut Fonunu getirdik, kontrolu da var, Yüksek Denet-

leme Kurulu onu kontrol ediyor. Dahasını da söyleyeyim, son çıkardığı
mız bir Kararname var, işte tarımda hayvancılığa destekleme yapmamız. 
Ondan sonra aynı konuda bir açıklama daha yaptım, soför esnafına ben
zin motorlarını değiştirip dizel koyma projesi oradan desteklenecek. Bun
ların nereye sarfedileceğini teker teker bu Kararnam~de yazıyorum, bu 
daha iyi düzene getirme değH mi? 

Onun için fon meselesi söylenilen gibi değildir, bizim kurduğumuz 
fonlar konuna göre kurulmuştur, daha düzenli kurulmuştur, kontrolu 
vardır, eski fonlar da yavaş yavaş bu fon sisteminin içerisine getirilmekte
dir ve bu suretle de içerisine getirilmektedir ve bu suretle de genel kotrolu 
bir düzene bağlanacaktır. 

Bir arkadaşımız, «İşçi dövizleri azaldı»dedi. Doğru değil. 10 uncu ay 
itibariyle 1983 yılında işçi dövizleri 1 milyar 326 milyon dolar, 1984 yılı
nın 10 uncu ay itibariyle bu rakam 1 milyar 429 milyon dolardır. 

Muhterem milletvekilleri, bu iktidar hızlı bir iktidardır. Bütün tat
bikatımızdan anlaşıldığı gibi. Ekonomik katkı sağlayan her projeyi za
manında bitirmeye kararlıyız. Çünkü biz şuna inanıyoruz, daha evvelki 
yıllarda olduğu gibi, bu projeler bitirilmeden kalırsa, iki senede bitirile
cek iş yedi senede sürerse, sizin koyduğunuz paralar altı -yedi sene topra
ğın altında kalıyor demektir. Biz projelerin bir an evvel realizasyonunu 
temin eden bir düşünce içindeyiz. Mislallerini de verdik. İşte Erzurum' da 
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olan hadise bunun tipik ömeğidr. Dört -beş ay gibi kısa bir zamanda bu 
sosyal olmasına rağmen, mesele çok süratle bitirilmiştir, yıllar almamış
tır. 

Bir misal daha vereceğim; İzmit-Gebze arasındaki ekspres yol yıl
lardır yapılır. Belki bugünkü para ile 40- 50 milyar lira oraya gömüldü; 
ama nema vermiyor. 15 senedir yapılıyor. İktidara geldiğimiz zaman ni
çin bu yol böyle gidiyor diye oturduk konuştuk. O tempo ile gitse üç sene 
sonra bitecekti ve muhterem milletvekilleri, bu içinde bulunduğumuz ay 
yolu hizmete açıyoruz. 

Bunları misal olarak veriyorum. Türkiye'nin en önemli projesi Ata
türk Barajı Urfa sulamsı. 

Gücümüz olduğu için, dış itibarımız çok yukarı seviyede olduğu için 
daha iktidara gelir gelmez bu projeyle ilgili finansmanların hemen hepsi 

temin edilmiŞtir. İşte 1 milyar frankın üzerinde makine- teçhizat kredisi 
imzalandı, anlaşması yapıldı, Barajı inşa edecek makineler, 200 milyon 
dolarlık, onun da anlaşması yapıldı. 

'Türk Parası ihtiyacı; bu da temin edilmiştir ve bu baraj inanıyorum 
ki sulama tesisleriyle beraber zamanında devreye girecektir. Neden buna 
·bu kadar önem veriyoruz? İşte Doğu Anadolu~a, Güney Doğu Anadoluda 
işsizliği çözecek, iş sahalarını artıracak en önemli yatırımlardan biridir. 
Sadece Doğuya, Güney Doğuya güç katmayacak; ama bütün Türkiye'ye 
güç katacak bir projedir. Bu projelerdeki anlayışımız da budur. Seneler
dir lafı yapılmıştır. Ben bunun başlangıç tarafını da biliyorum. Muhtelif 
firmalar gelmiştir: «Biz bu ·barajı size yaparız, bize bir kağıt verin, bir ka
rarname çıkarın, gidelim borç para arayalım ... » Bulunamamıştır. '.BeyneJ . 
milel müesseselere girememişizdir; çünkü komşu ülkelerle ilgili birtakım 
tavizler isteyeceklerdir. Onları bugün konuşmak mümküp. değildir. Bunu 
ancak kendi gücümüzle yapabileceğimize karar vermişizdir; ama o imkan
lar da bir türlü bulunamamıştır. İşte bu iktidar zamanında bütün bu pro
je iiçn lüzumlu finansmanın hepsi temin edilmiştir ve inanıyorum ki bu 
proje zamanında devreye girecek, Güney Doğu Anadoluya, Doğu Anado
luya büyük gü·ç katacaktır; ama aynı zamanda da Türkiyeye de. 

Tabii hızlı çalışıyoruz derken bir arkadaşımızın meşhur bir lafı var, 
meşhur bir şairin la!fı; diyor ki; «Erişir menzili maksuduna aheste giden. 
tizi reftar olanın payine damen dolaşır.» Tabii, bu laf bize göre değil. Ne
den bize göre değil söyleyeyim : Bizi işimiz çabuk yapılmak mecburiye
tinde olan bir iş. İşi bilmezsek ayağımıza bir şey dolaşabilir. İşi bildiğimiz 
için ayağımıza hiçbir şey dolaşmaz, merak etmeyin. 
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- Muhterem milletvekilleri, çünkü memleketin yapılaçak çok işi 
var. Hakikaten bu memlekette birçok işi yapmak mecburiyetfodeyiz. İkti
darda olanlar bunu çok daha rahat görüyorlar iktidarda hulunduklan 
için; çünkü her ta.raftan talep geliyor : «Şunun yapılması lazım, bunu is
teriz» diye ve bazen bizden üç - dört senede yapılması gerekli olan işleri 
bir seneye sığdırmamızı dahi isteyen talepler var. Bunları bir program 
dahilinde süratli bir tarzda yapmaya mecburuz. Bizim, bu memleketin 
gelişmesinde, kalkınmasında en önemli gördüğümüz nokta, 1988 seçimle
rine demokratik nizamı tam manasıyla yerleştirmiş, hiçbir şüpheye mey
dan vermeyecek tarzda sağlam temellere oturtmuş olarak girmektir. Bu
nu biz en büyük hedefimiz olarak görüyoruz. Tabiatıyla, demokratik niza
mın yerleşmesinde Batı standartlarında bu işin gelişmesinde herkesin 
katkısı vardır; bu iş sadece hükümetin, sadece iktidar grubunun işi deği 1-
dir. Evet, en büyük sorumluluk bizlerin üzerindedir; bunu kabul ediyo
rum; ama sizlerin üzerinde de, yani muhalefet gruplarının üzerinde de, 
basınımızda, sendikalarımızda, anayasal bütün kuruluşlarımızda görevler 
vardır. Bunlara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi bir daha 12 
Eylül öncesi dönemine düşürmememiz lazım. Türkiye'nin istikrarı hak
kında dışarıda herhangi bir tereddüde sebep olmamamız lazım. Bunu, 
memleketin gelişmesi için, kalkınması için en önemli unsur olarak söylü
yorum. Ekonomik gelişme, kalkınma; bütün bunlar bunun altyapısıdır. 
Şuna da inanıyorum : Ekonomik gelişme yerine oturdukça, Türkiye güç
lendikçe bizim hem dış itibarımız artacaktır, hem de demokrasiyi yerleş
tirmekte çok daha güçlü olacağız. Memleket iktisaden sıkıntılara düşerse 
bu meseleleri çözmek çok zordur ve geçtiğimiz yılların tecrübeleri debi
ze bunu çok açık bir surette göstermektedir: 

. Tabii memleketin yapılacak birçok problemi var. Bunların hepsine 
ei attık. Şu son bir senede el atmadığımız mesele kalmamıştır diyebilirim. 
Daha yeni meseleler de çıkacaktır. Türkiye'yi önümüzdeki Bütçeyle daha 
iyi geliştirme imkanına kavuşacağız. Dört sene sonra, inşallah seçimlere 
çok daha iyi durumda gideriz; ama meseleyi orada bitirmek istemiyorum; 
çünkü geleceğin Türkiye'sinin temellerini bu yıllarda atacağız ve inşalla:_lJ 
10 senesonra, birçok yerde söylediğim gibi, Türkiye'yi dünyanın sayılı ül
keleri arasına muhakkak sokarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Çeşitli İlk Okullarından Gelen Öğrencilerin Oluş-
turduğu Grubu Kabulünde Yapılan Konuşma ..... . 

431 

432 

433 

449 

. 451 

452 

457 

458 
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23 Nisan 1984 

24 Nisan 1984 

25 Nisan 1984 

26 Nisan 1984 

27 Nisan 1984 

27 Nisan 1984 

28 Nisan 1984 

28 Nisan 1984 

· 30 Nisan 1984 

1032 

1 Mayıs 1984 

1 Mayıs 1984 

ı Mayıs 1984 

3 Mayıs 1984 

4 Mayıs l.984 

7 Mayıs 1984 

7 Mayıs 1984 

8 Mayıs 1984 

9 Mayıs 1984 

23 Nisan Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Yapı-

lan Konuşma ..................................................... . 

ANAP Grup Toplantısından Çıkarken Basın Men-
suplarının Sorularına Verilen Cevaplar ........... ... . 

Beyrut'ta Yayınlanan Al-Shark Gazetesinin ~oru-
larına Verilen Cevaplar ................................... . 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları 
Cemiyetince Düzenlenen 9. İktisatçılar Haftası'nın 
Açılışında Yapılan Konuşma ............................. . 

Yankı Dergisine Verilen Beyanat ..... .... .... .......... . 

Türkiye İş Bankasının 1983 Büyük Ödüllerinin Da~ 
ğıtım Töreninde Yapılan Konuşma ................... .. 

Resmi Bir Ziyaret İçin İran'a Giderken Mehrabat 
Havaalanında Yapılan Açıklama .................... . 

Tahran'daki Ermeni Saldırısı Üzerine Yapılan Ko-

Sayfa 

459 

460 

461 

464 

478 

483 

484 

nuşma .................................................................. 486 

TV' de Yayınlanan «İcraatın İçinden Ilh Adlı 
Programında İmar Affı Konusunda Yapılan Ko-
nuşma 

Cumhuriyet Gazetesine Ekonomi Konusunda Ve-
rilen Beyanat ..................................................... .. 

İran Dönüşü Esenboğa Havaalanı'nda Yapılan 
Açıklama ...... ...... ......... ................................... ...... . 

Tahran'dan Ankara'ya Dönerken Basın Mensup-
larına Yapılan Açıklama ................................... . 

Sayın Cumhurbaşkanı ile Yapılan Haftalık Gö
rüşmeden Sonra Yapılan Açıklama ve Basın Men-
suplarının Sorularına Verilen Cevaplar ........... . 

Basın Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar 

&1'1AP Başkanlık Divanı Toplantısından Sonra 
Basın Mensuplarının Sorularına Verilen Ce-
vaplar 

Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanını 
Kabulünden Önce Yapılan Açıklama ................. . 

Libya'da Meydana Gelen Olaylarla İlgili Olarak 
Basın Mensuplarının. Sorularına Verilen Ce-
vaplar 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren ile Yapılan · 
Görüşmeden Sonra Basın Mensuplarının Soruları-
na Verilen Cevaplar ........................................ .. 

487 

490 

492 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 



10 Mayıs 1984 

10 Mayıs 1984 

ıo Mayıs 1984 

11 Mayıs 1984 

11 Mayıs 1984 

11 Mayıs 1984 

12 Mayıs 1984 

13 Mayıs 1984 -

14 Mayıs 1984 

14 Mayıs 1984 

14 Mayıs 1984 

15 Mayıs 1984 

16 Mayıs Hl84 

17 Mayıs 1984 

17 Mayıs 1984 

17 Mayıs 1984 

18 Mayıs 1984 

18 Mayıs 1984 

Kıbrıs Konusunda Basın Mensuplarının Soruları-
na Verilen Cevap ............................................... . 

Sakatlar Haftası Nedeniyle Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı'na Gönderilen Mesaj ................... .. 

Uluslararası Bankası ile Euromoney Dergisi'nin 
İstanbul'da Ortaklaşa Düzenledikleri «Türkiye ve 
·;1uslararas1 Pazar» Konulu Seminerde Yapılan 
Konuşma ve Basın Mensuplarının Sorularına Ve-
rilen Cevaplar ......... .... ................ ........ ..... ........... . 

Pakistan Devlet Başkanı General Ziya-Ül-Hak'ın 
Resmi Davetlisi Olarak Pakistan'a Gitmeden Ön
ce Yeşilköy Havaalanı'nda Yapılan Açıklama ...... 

İstanbul'dan Riyad'a Girerken Pakistan Gezisine 
Katılan İş Adamları ile Uçakta Yapıl~ Sohbet ... 

Riyad'da Veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz ile 
Yapılan Görüşmeyle İlgili Konuşma Basın Men-
suplarının Sorusuna Verilen Cevap ................. . 

Pakistan Devlet Başkanı Tarafından Onuruna Ve-
rilen Akşam Yemeğinde Yapılan Konuşma ........ . 

Milliyet Gazetesi'ne Verile~ Beyanat ..... ............ . 

Pakistan'da Yayınlanan Jang Gazetesinin Sorula-
rına Verilen Cevaplar ......................................... . 

Rawalpindi Havaalanı'nda Basın Mensuplarına 

Yapılan Açıklama ve Sorulara Verilen Cevaplar 

Esenboğa Havaalanı'nda Yapılan Basın Toplan-
tısı 

Fınancıal Tımes Gazetesinin Sorularına Verilen 
Cevaplar ............................................... : ........... ... . 

Urfa Ziraat Fakültesi Eğitim Binalarının Açılı-

şında Yapılan Konuşma ...................................... . 

Siirt'in, Baykan İlçesinin Ziyaret Köyünde Evliya 
Veysel Karani'yi Anma Törenlerinde Yapılan 
Konuşma .......................................................... .. 

Bitlis'te ·Best,. Sigara Fabrikasının Temel Atma 
Töreninde Yapılan Konuşma ............................. . 

Diyarbakır, Urfa, Van İllerine Yapılan Geziden 
Sonra Ankara'ya Dönüşte, Uçakta Basın Mensup-
larının Sorularına Verilen Cevaplar ................... . 

IV. Basın Toplantısı ............................................ . 

IV. Basın Toplantısında Sorulan Sorulara Verilen 
Cevaplar ............................. ...... ........ ... ............. . 

Sayfa 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

509 

510 

511 

512 

514 

516 

522 

523 

524 

525 

527 

535 
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18 Mayıs 1984 

20 Mayıs 1984 

20 Mayıs ·1984 

20 Mayıs 1984 

21 Mayıs 1984 

21 Mayıs 1984 

21 Mayıs 1984 

22 Mayıs 1984 

22 Mayıs 1984 
23 Mayıs 1984 

23 Mayıs 1984 

23 Mayıs 1984 

23 Mayıs 1984 

24 Mayıs 1984 

24 Mayıs 1984 

25 Mayıs 1984 

25 Mayıs 1984 

26 Mayıs 1984 

27 Mayıs 1984 

27 Mayıs 1984 

27 Mayıs 1984 

27 Mayıs 1984 

.1034 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı Dola
yısıyla 67 11 ve KKTC'yi Temsilen Ankara'da Bu
lunan Öğrencilerin Kabulünde Yapılan Konuşma 

ANAP'ın Birinci Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 

Yapılan Konuşma 

Yeni Asır Gazetesinin Sorularına Verilen Cevaplar 

Libya'ya Giderken Esenboğa Havaalanında Basın 
Mensublarına Yapılan Açıklarn,a .............. ... ......... . 

İstanbul Teknik Üniversitesince Düzenlenen 
Kongrede Yapılan Konuşma ..................... ........ . 

ANAP'ın Birinci Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 
Verilen Baloda Yapılan Konuşma ....................... . 

Libya'ya Giderken, Yeşilk.öy Havaalanında Ba-
sın Mensuplarına Yapılan Açıklama ................. . 

Trablus'ta Yapılan Konuşma .................... .... ........ . 
Trablus'ta Türk Müteahhitleri ile Görüşmeden 

Sonra Yapılan Açıklama ................................... . 

Libya Devrim Liderlerinden Abdulselam Callud 
Tarafından Onuruna Verilen Yemekte Yapılan 
Konuşma 

Libya Devrim Liderlerinden Abdulselam Callud 
Onuruna Verilen Yemekte Yapılan Konuşma ...... 

Libya Devrim Liderlerinden Abdulselam Callud 
Onuruna Verdiği Yemekte Yapılan Konuşma ..... . 

Trablus'ta Ziyafe Sarayında Basın Mensuplarının 
Sorularına Verilen Cevaplar ............................. . 

Türk !şadamları ve İhracaatçılarının Katıldıkları 
Toplantıda Yapılan Konuşma ............................. . 

Libya'dan Dönüşte Yeşilköy Havaalanında Düzen-
lenen Basın Toplantısında Yapılan Açıklama ..... . 

Odalar Birliği. Genel Kuruluna Gönderilen Mesaj 

.Kayseride Taksan Entegre Tesislerinin Açılışında 
Yapılan Konuşma .............................................. .. 

Al Shark Gazetesine Verilen Özel Demeç ..... ...... . 

Bağdat'a Giderken Esenboğa Havaalanında Basın 
Mensuplarına Yapılan .Açıklama ve Sorulara Ve-
rilen Cevaplar .................................................. . 

Bağdat'a Giderken Uçakta Gazetecilerin Sorula-
rına Verilen Cevaplar ................ .. ....................... . 

Bağdat'ta A. A. 'nın Sorusuna Verilen Cevap ..... . 

Sayfa 

543 

544 

546 

545 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

563 

564 

565 

566 

569 

570 

571 

574 

575 

576 



27 Mayıs · 1984 

27 Mayıs 1984 

28 Mayıs 1984 

30 Mayıs 1984 

30 Mayıs 1984 

30 Mayıs 1984 

31 Mayıs 1984 

31 Mayıs 1984 

31 Mayıs 19~4 

6 Haziran 1984 
6 Haziran 1984 

7 Haziran 1984 

8 Haziran 1984 

8 Haziran 1984 

9 Haziran 1984 

11 Haziran 1984 

11 Haziran 1984 

13 Haziran 1984 

17. Haziran 1984 

ı 7 Haziran 1984 
19 Haziran 1984 
20 Haziran 1984 

Sayfa 

Ankara'da Basın Mensuplarına Verilen İftar Ye-
meğinde Sorulara Verilen Cevaplar .................... . 577 

Irak Başbakan Birinci Yardımcısının Verdiği Ak-
şam Yemeğinde Yapılan Konuşma .................... . 581 

İmam Azam'ın Türbesinde Hatıra Defterine Ya-
zılan Yazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 582 

Irak Ziyaretinden Sonra Esenboğa Havruµanında 

Basın Mensuplarına Yapılan Açıklama .............. . 

Türkiye Irak Ortak Protokolu Mutabakat Tuta-
nağının İmza Töreninde Yapılan Konuşma ........ . 

Irak Dönüşünde Uçakta Basın Mensuplarına Ya-
pılan Açıklama ve Sorulara Verilen Cevaplar ..... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Ziyaretten 
Sonra Basın Mensuplarına Yapılan Açıklama ve 
Sorulara Verilen Cevaplar ................................ . 

ANAP Grub Toplantısından Sonra Basın Mensup-
larının Sorularına Verilen Cevaplar .................... . 

TBMM Grub Toplantısından Önce Basın Mensup.. 
lan ve Milletvekillerinin Sorularına Verilen Ce-
vaplar ................................................................. . 

ANAP TBMM Grubunda Yapılan Konuşma ........ . 
ANAP Grub Toplantısind.an Sonra Basın Mensup-
ların~ Yapılan Açıklama ................................... . 

İTÜ 211. Kuruluş Yıldönümü Töreninde Yapılan 
Konuşma ........................................................... . 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Dü-
zenlenen Seminerde Yapılan Konuşma .............. . 

Cumhuriyet Gazetesinin Sorularına Verilen Ce-
vaplar ................................................................. . 
Demetevlerinde Düzenlenen Tapu Dağıtımı Töre-
ninde Yapılan Konuşma ...................................... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in Kabulun
den Sonra Basın Mensuplarına Verilen Cevaplar 

Avrupa İskan Fonu Heyetinin Kabulunde Yapılan . 
Konuşma ........................................................... . 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ıiı Onuruna 
Verilen Akşam Yemeğinde Yapılan Konuşma ...... 

Bakanlar Kurulu Toplantısından Sonra Basın 
Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar ........ . 
THA'nın Muhabirinin Sorularına Verilen Cevaplar 
Beşinci Basın Toplantısı Metni .................... . 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile İlgili oİ~~ 

583 

585 

586 

587 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

598 

599 

601 

602 

604 

605 
608 
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22 Haziran 1984 

22 Haziran 1984 

23 Haziran 1984 

24 Haziran 1984 

24 Haziran 1984 

25 Haziran 1984 
25 Haziran 1984 

26 Haziran 1984 

29 Haziran 1984 

30 Haziran 1984 

30 Haziran 1984 

1 Temmuz 1984 

3 Temmuz 1984 

3 Temmuz 1984 

3 Temmuz 1984 

4 Temmuz 1984 

5 Temmuz 1984 

8 Temmuz 1984 

8 Temmuz 1984 

1036 

Sayfa 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine Veri-
len Brifing Öncesi Yapılan oKnuşma .. .. . . . . . . . . . .. .. . 616 

Büyük Çekmece Barajının Temel Atma Töreninde 
Yapılan Konuşma ............................................... . 

ANAP Teşkilatınca !stanbul'da Verilen İftar Ye-
meğinde Yapılan Konuşma .................................. .. 

Günaydın Gazetesinde Fiyat Artışları ve Enflas-
yon Konusunda Verilen Beyanat ......................... .. 

Zeytinburnu'nda Düzenlenen Gecekondu Tapu ve 
Tapu Tahsis Belgesi Dağıtım Töreninde Yapılan 
Konuşma .......................................................... .. 

İstanbul'a Dönerken Esenboğa Havaalanında Ba
sın Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar 

Altı Aylık İcraatın İçinden Adlı Kitabın Önsözü 
Dördüncü İcraatın İçinden Programı ................. . 

TBMM'de Ekonomi Politikası ile İlgili Genel Gö-
rüşme Önergesi Üzerindeki Konuşma ................ .. 

Bodrum'da Yapılan Hükümetin 6 Aylık İcraatı ile 
İlgili Konuşma .................................................. . 

Bayram Mesajı 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Tarafıridan Yayın
lanan Bayram Gazetesi İçin Sorulan Sorulara Ve-
rilen Cevaplar ............. : .. .................................. . 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Üzerinde Ko-
nuşma 

İzmirde Tapu ve Tapu Tahsis 
Töreninde Yapılan Konuşma 

Belgesi Dağıtım 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinde Basın Mensupla-
rının Sorularına Verilen Cevaplar ....................... . 

Yeni Asır Gazetesi ile Yapılan Bayram Sohbeti 

Romanya Başbakanının Onuruna Verilen Akşam 
Yemeğinde Yapılan Konuşma ............................. . 

Cumhuriyet Gazetesinin Sorularına Verilen Ce-
vaplar .............................................................. . 

Bodrum'da Son Ekonomik Kararlara İlişkin Dü
zenlenen Basın Toplantısında Yapılan Konuşma 

Cumhuriyet Gazetesi ile Hayat Pahalılığı Üzerine 
Yapılan. Mülakat ............................................... . 

618 

619 

620 

622 

623 

624 
627 

634 

640 

643' 

644 

648 

653 

654 

656 

657 

658 

661 

666 



9 Temmuz 1984 

9 Temmuz 1984 

12 Temmuz 1984 

13 Temmuz 1984 

14 Temmuz 1984 

14 Temmuz 1984 

14 Temmuz 1984 

14 Temmuz 1984 

14 Temmuz 1984 

15 Temmuz 1984 

16 Temmuz 1984 

17 Temmuz 1984 

17 Temmuz 1984 

20 Temmuz 1984 

20 Temmuz 1984 

20 Temmuz 1984 

20 Temmuz 1984 

24 Temmuz 1984 

25 Temmuz 1984 

25 Temmuz 1984 

26 Temmuz 1984 
27 Tı:ımmuz 1984 

Esenboğa HavaaJanında Basın Mensuplarının So-
larına Verilen Cevaplar ........ ........... ..... ... ... .... .. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile İlgili Olarak 
TBMM' de Yapılan Konuşma .... .... .. .. ... ..... ............ . 

Yeni Asır Gazetesine Verilen Özel Beyanat ..... .. . . 

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren 
ile Yapılan Haftalık Görüşmeden Sonra Basın 
Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar ..... . 

Çorlu'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma .... .... . 

Tekirdağ'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma ..... . 

Tekirdağ Muratlı İlçesinde Yapılan Konuşma .. ... . 

Kırklareli'nde Emniyet Müdürlüğü Binasının Te-
mel Atma Töreninde Yapılan Konuşma .......... .... . 

Edirnenin Havsa İlçesinde Halka Hitaben Yapılan 
Konuşma .. .. ... ... ... .... ..... ........... .... .. ..... ..... ... ....... . 

Milliyet Gazetesine Uçakta Verilen Demeç ..... ... . 
İslam Ülkeleri ve Başkentleri 3. Genel Kurulunun 
Açılışında Yapılan Konuşma ...... ... .. .. .... ..... ....... . 

Türk- İş 'le Zirve Toplantısındaki Konuşma .... ... . . 

Bakanlıklararası Ekonomik İşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulunun Toplantısındı;ı.n Sonra Basın 
Mensuplarıyla Yapılan Görüşme .. ..... ..... ... .... .... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Ziyaret Et
tikten Sonra Basın Mensuplarına Yapılan Açık-
lama ... .... .... .... .. ... ........ ... .. .... ............ .. ........ ... ... . 

KKTC Cumhurbaşkanına Gönderilen Kutlama 
Mesajı 

Malatya 8. Kayısı Festivalinin Açılmasında Yapı-
lar Konuşma ...... ....... .. ... ..... ... ....... .. .... r .. •. •.. . .. •... 

Malatyada Halk Eğitim Merkezinde Çeşitli Ku
ruluş Temsilcilerine Hitaben Yapılan Konuşma 

Doğu Gezisinde Hürriyet Gazetesine Verilen Be-
yanat .... .... ...... .. ... .... ...... ... ....... ... .... ... ...... ........ .. . 
Güneydoğu Anadolu Gezisi Sırasında Diyarba
kırdan Mardin'e Giderken Otobüste Basın Men-
suplarının Sorularına Verilen Cevaplar ... ... .. .. . . 
Diyarbakır'dan Uçakla Ankara'ya Dönerken Ba
sın Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar 

TBMM'de Seçimlere İlişkin Yapılan Konuşma ..... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Florya Kör
künde Ziyaretten Sonra Yapılan Açıklama ve Ba
sın Mensuplarının Sorularına Verilen Cevaplar 

Sayfa 

667 

668 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

695 

697 

698 

700 

701 

702 

704 

706 

707 
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28 Temmuz 1984 

28 Temmuz 1984 

29 Temmuz 1984 
30 Temmuz 1984 

31 Temmuz 1984 
1 Ağustos 1984 

3 Ağustos 1984 

5 Ağustos 1984 

5 Aiustos 1984 

5 Ağustos 1984 

7 Ağustos 1984 

7 Ağustos 1984 

9 Ağustos 1984 

10 Ağustos 1984 

13 Ağustos 1984 

15 Ağustos 1984 

15 Ağustos 1984 

1038 

Yunanistan Başbakanı A. Papandreu'nun Yaptığı 
Basın Toplantısı Nedeniyle Basın Mensuplarının 
Sorularına Verilen Cevaplar ............................... .. 

Deprem Felaketi Sonrası Erzurum'un Horasan ve 
Eleşkirt İlçeleri ile Ağrı İlinde Halka Hitaben Ya-
pılan Açıklama .................................................. . 

Ağrı'da Yurttaşlara Hitaben Yapılan Konuşma 

Kars'ta Halka Hitaben Yapılan Konuşma ........... . 

Beşinci İcraatın İçinden Program Metni .............. . 

Askeri Şüra Üyeleri ile Birlikte Anıtkabir'e Ya
pılan Ziyaret Sebebiyle Özel Deftere Yazılan Yazı 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Florya Köş
künde Ziyaretten Sonra Basın Mensuplarına Açık-
lama ve Sorulara Verilen Cevaplar .................... . 

Irak Başbakanı Birinci Yardımcısı Taha Yasin 
Ramazan'ın Ankara Ziyareti Nedeniyle Esenboğa 
Hava Alanında Yapılan Konuşma ....................... . 

Irak Başbakan Birinci .Yardımcısı Taha Yasin Ra
mazan Onuruna, Ankara Palas, Devlet Konukevin
de Verilen Kabul Resminden Sonra Yapılan Açık
lama 

Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha Yasin Ra
mazan Onuruna Başbakanlık Konutunda Verilen 
Yemekte Ya.pılan Konuşma ............. : .................. . 

Atina Büyülrnlçisi Nazmi _Akıman'ın Kabul Sebe
biyle Basın Mensuplarının Sorularına Verilen Ce-
vaplar .............................................................. . 
Bilecik ve Söğütte Halka Hitaben Yapılan Ko-
nuşma 

Hürriyet Gazetesine Önümüzdeki 5 Yıl ile İlgili 
Olarak Verilen Beyanat ................................... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Çankaya 
Köşkünde Ziyaretten Sonra Basın Mensuplarına 
Yapılan Açıklama ve Sorulara Verilen Cevaplar 

· İstanbul Haliçte Yapılan Çalışmalarla İlgili Bri-
fingte Yapılan Konuşma ................................... . 

Hükümet Özel Sektör Görüşmeleri Sırasında Es
naf ve Sanatkarın Sorunlarının Dile Getirildiği 

Toplantıda Yapılan Konuşma .......................... . 

Hükümet Özel Sektör Görüşmeleri Sırasında Es
naf ve Sanatkarların Sorunlarının Dile Getirildiği 
Toplantının Sonunda Yapılan Açıklama ve Bir Ba-
sın Mensubunun Sorusuna Verilen Cevap ........... . 

Sayfa 

708 

710 

711 

712 

713 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

727 

728 

729 

730 



15· Ağustos 1984 

15 Ağustos 1984 

15 Ağustos 1984 

15 Ağustos 1984 

17 Ağustos 1984 

ı 7 Ağustos HJ84 

17 Ağustos 1984 

17 Ağustos 1984 

ı 7 Ağustos 1984 · 

19 Ağustos rna-ı 

19 Ağustos 1984 

19.' Ağustos 1984 

19 Ağustos 1984 

20 Ağustos 1984 

20 Ağpstos· 1984 

21 Ağustos 1984 

21 Ağustos 1984 

23 Ağustos 1984 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile llgili Toplantı 
Sebebiyle Yapılan Açış Konuşması .................... . 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Yapılan Zirve 
Toplantısından Sonra Yapılan Açıklama ........... . 

Altıncı Basın Toplantısı Metni ............................. . 

Altıncı Basın Toplantısında Basın Mensuplarının 

Sorularına Verilen Cevaplar ............................. . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in Florya Köş
künde Ziyaretten Sonra Açıklama ve Basın Men-
suplarının Sorularına Verilen Cevaplar ............. .. 

İzmit Gezisinde Belediye Önünde Yurttaşlara Hi-
taben Yapılan Konuşma ...................................... . 

Pamukova İlçesinde Halka Hitaben Yapılan Ko-
nuşma .............................................................. . 

Eskişehir Ticaret Odasının Düzenlediği Toplantı-
da Yapılan Konuşma ......................................... . 

Çelik Palas'ta Basın Mensuplan ile Yapılan Soh
bet Sırasında Çeşitli Sorulara Verilen Cevaplar 

Bursa· Ticaret ve Sanayi Odasının Kuruluşunun 
95. Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Toplantıda 
Yapılan Konuşma .............................................. .. 

Karacabey'de Özel Sektöre Ait Bir Salça Fabrika
sının Ek Tesislerinin Açılışı ile Cumhuriyet Ala
nında Toplanan Yurttaşlara Hitaben Yapılan Ko-
nuşma ······························································· 
Balıkesir Gezisi Sırasında Küçük Sanayi Sitesinde 
Belediye Sarayının Temellerinin Atılışında Yapı-
lan Konuşma ..................................................... . 

Manisa İlinde Halka Hitaben .. Yapılan Konuşma 

lzmir'de Büyük Şehir Belediye Başkanını Ziyaret 
Sırasında Basın Mensuplarının Sorunlarına Ve-
rilen Cevaplar ................................................. .. 

İzmir Fuarının Açılış Töreninde Yapılan Konuşma 

İzmir Belediye Meclisi Salonunda Parti Teşkilatı 
ve Partili Belediye Başkanlarına Hitaben Yapılan 
Konuşma ........................................................... . 

İzmir Fuarında Bir Basın Mensubunun Sorulanna 
Verilen Cevaplar ............................................... . 

Bodrum Aktur Tesislerinde Basın Mensuplarıyla 
Yapılan Sohbet Toplantısında Sorulara Verilen 
Cevaplar ···························································· 

Sayfa 

731 

732 

733 

740 

744 

745 

746 

747 

748 

752 

751 

753 

754 

755 

756 

768 

760 

761 

1039 



26 Ağustos 1984 
27 Ağustos 1984 

28 Ağustos 1984 

31 Ağustos 1984 

3 Eylül 1984 

3 Eylül 1984 

4 Eylül 1984 

4 Eylül 1984 

5 Eylül 1984 

5 EylÜl 1984 

6 Eylül 1984 

6 Eylül 1984 

6 Eylül 1984 

7 Eylül 1984 

7 Eylül 1984 

8 Eylül 1984 

12 Eylül 1984 

12 Eylül 1984 

15 Eylül 1984 

15 Eylül 1984 
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Bodrum'da Basın Mensuplarıyla Yapılan Sohbet 
Bodrum'da Anadolu Ajansı Muhabirine Verilen 
Özel Beyanat .. ................................................... . 

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'i Ziyaretten 
Sonra Yapı1an Aç1klama ve Basın Mensuplarının 
Sorularına Verilen Cevaplar ............................. . 

İcraatın İçinden (6) ........................................... .. 

F. Almanya Gezisi Sırasında Milliyet Gazetesinin 
Sorularına Verilen Cevaplar .......... ......... .......... . 

Zürihe Giderken Yeni Asır Gazetesine Yapılan 
Açıklama ....................................................... .. 

İsviçre'de Reuter Ajansı Verilen Beyanat 

Frankfurt'tan Bonn'a Hareket Etmeden Önce Hes-
sen Radyosuna Verilen Demeç ............................. . 

F. Almanya'daki Türk Gazetelere Verilen Bayram 
Mesajı ................................................................. . 

F. Almanya'da Türk Büyükelçiliğinde Türk Basın 
Mensuplarıyla Düzenlenen Basın Toplantısında 
Sorulara Verilen Cevaplar ................................ . 

Bonn'da Düzenlenen Basın Toplantısında Yapı-

lan Konuşma .................................................... .. 

Kurban Bayramı, Mesajı ...................... '. ............... . 

Kurban Bayramı Nedeniyle İstanbul Bayram Ga-
zetesinin Sorularına Verilen Cevaplar .............. . 

Hamburg Başkonsolosluğunda Düzenlenen Bir 
Toplantıda Yapılan Konuşma ............................. . 
Alman Yakın ve Orta Doğu Birliğinin Kuruluş 
Yıldönümünde Yapılan Konuşma ......... ........... . 

F. Almanya Dönüşünde Esenboğa Havaalanında 

Basın Mensuplarına Yapılan Açıklama .............. . 

12 Eylül'ün 4 Yıldönümü Nedeniyle A. A. nın So-
rularına Verilen Cevaplar .................................. .. 
12 Eylül Harekatının 4 Yıldönümü Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanı Sn. Kenan Evren'e Gönderilen 
Kutlama Mesajı .................................................. . 
Ülkemizi 12 Eylül'e Getiren Sebepler ve Türkiye 
Üzerindeki Oyunlar Seminerinde Yapılan Konuş-
ma 
Suudi Arabistan Veliahd Prensi Başbakan Birinci 
Yardımcısı ve Ulusal Muafız Ordusu Başkomutanı 
Abdullah Bin Abdülaziz Hakkında Yeni Asır Ga-
zetesine Yapılan Açıklama ................................ . 

Sayfa 

762 . 

763 

765 

768 

774 

776 

777 

778 

779 

782 

783 

787 

794 

797 

798 

799 

801 

802 

803 

804 



15 Eylül 1984 

15 Eylül 1984 

16 Eylül 1984 

1 7 Eylül 1984 

20 Eylül 1984 

21 Eylül 1984 

24 Eylül 1981 

27 Eylül 1984 

27 Eylül 1981 

28 Eylül 1984 

30 Eylül 1984 

1 Ekim 1984 

2 Eylül 1984 

2 Eylül 1984 

5 Ekim 1984 

5 Ekim 1984 

6 Ekim 1984 

7 Ekim 1984 

Sovyet Sosyalis Cumhuriyetler Birliği Dış Ticaret 
Bakanı Birinci Yardımcısının Kabulu Sırasında 

Sayfa 

Yapılan Konuşma . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . 805 

Tercüman Gazetesi'nin Özel Sorularına Verilen 
Cevaplar . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . 806 

İstanbul İşadamlan ve Basın Mensublarıyla Ya
pılan Toplantıdaki Konuşma ve Sorulan Sorulara 
Verilen Cevaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 

Cumhurbaşkanı Sn Kenan Evren'in Başkanlığında 
Yapılan Toplantıdan Sonra Basına Yapılan Açık-
lama ve Sorulan Sorulara Verilen Cevaplar . . . . . . 845 

Cumhurbaşkanı Sn Kenan Evren ile Yapılan Gö
rüşmeden Sonra Gazetecilerin Corularına Veri-
len Cevaplar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . 848 

Yargıtay Başkanına Yapılan Ziyarette Yapılan Ko-
nuşma .................................................................. 850 

Anap Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı 
ile İlgili Açıklama ve Basın Mensuplarının Soru-
larına Verilen Cevaplar .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. 851 

Televizyonda İcraatın İçinden Adlı Programda 
Yapılan Konuşma ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

TBMM Kulisinde Basın Mensublarının Çeşitli So-
rularına Verilen Cevaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 858 

İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı Ziya-
ret Sırasında, İstanbul Belediye Şeref Defterine 
Yazılan Yazı ........... ................... · ·...................... 859 

İstanbul'dan Ankara'ya Dönüşte Esenboğa Hava
alanında Basın Mensublannın Çeşitli Sorularına 

Verilen Cevaplar ............... · · · · · .. · · · ·. ·.................... 860 

Ankara Üniversitesinin 1984 -1985 Eğitim ve Öğre-
tim Ders Yılına Başlaması Dolayısıyla Düzenlenen 
Törende Yapılan Konuşma ................................. 861 

TBM.1.f Anap Grub Toplantısında Yapılan Konuş-
ma ........................................................................ 863 

TBMM Anap Grub Toplantısından Çıkışta, Basın 
Mensuplarının Çeşitli Sorularına Verilen Cevaplar 864 

Afyon'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma ......... 865 

Bonn'da Bir Alman Televizyon Kuruluşunun So-
rularına Verilen Cevaplar . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. 867 
Cumhurbaşkanı Sn Kenan Evren ile Görüştükten 
Sonra Basın Mensublarına Yapılan Açıklama ve 
Sorulara Verilen Cevaplar .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 868 
Ankaradan Van'a Giderken Uçakta Basın Men-
sublanna Yapılan Açıklama .............................. 870 
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7 Ekim 1984 

8 Ekim 1984 

8 Ekim 1984 

8 Ekim 1984 

9 Ekim 1984· 

10 Ekim 1984 

12 Ekim 1984 

12 Ekim 1984 

12 Eldm 1984 

13 Ekim 1984 

14 Ekim 1984 

15 Ekim 1984 

16 Ekim 1984 

17 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

19 Ekim 1984 

20 Ekim 1984 
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l. Uluslararası Türk Hah Kongresinle Gönderilen 
Mesaj ......... ........................................................ . 

Eruh'te Halk'a Hitaben Yapılan Konuşma .. .. ....... . 

Diyarbakır'dan Ankara'ya Dönüşten Önce Diyar-
bakır Havaalanın'da Basın Mensublannın Soru-

Sayfa 

871 

872 

larına Verilen Cevaplar ,. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . 874 

Güneydoğu Anadolu Gezisinden Sonra Uçak'ta, 
Ankara'ya Gelirken Basın Mensubları ile Yapılan 
Sohbet .. ........... ... ... .. ....... ......... ... ......... .. .. ............ . 

TBMM'de Anap Grub Toplantısında Yapılan Ko-
nuşma ... ............................. ............... ..... ..... ........ . 

Başbakanlık Teşkilat Konununda Kabulu Nede-
niyle TBMM'de Yapılan Konuşma .. .................. . 

Erzurum Gecekondu Önleme Bölgesindeki İncele-
meler Sırasında Yapılan Konuşma .................... . 

Agrıda Halka Hitaben Yapılan Konuşma ........... . 

Agrıda Basm Mensupları ile Yapılan Sohbet Top-
lantısı ve Sorulara Verilen Cevaplar ................ . . 

Agrıda Şeker Fabrikasının Hizmet Açılışında Ya-
pılan Konuşma .. ................................................... . 

İstanbul, Bakkalköy, Kayısdağ ve Fikirtepe Ma
halleelrindeki Belediye Hizmetlerinin Denetlenme-
si Sırasında Yapılan Konuşma ........ · .................. . 

Türk - Amerikan İş adamları Konferansına Katı
lanlar Onuruna Hilton O.telinde Verilen Yemek-
te Yapılan Konuşma ............. ... ............................ . 

TBMM «Genel Asayış Durumu» Hakkında Yapı-
lan Konuşma ... .................. ...... ..................... ..... . 

Busıness lnternational Tarafından Düzenlenen Yu
varlak Masa Toplantısının Açılışında Yapılan Ko-
nuşma 

Taşucunda Basın Mensublarının Sorularına Veri-
len Cevaplar ..................................................... . 

Silifkede Halka Hitaben Yapılan Konuşma ........ . 

Erdemli'de Halka Hitaben Yapılan Konuşma ..... . 

. Kozanlı' da Krom - San. Tesislerinin Açılışında Ya-
pılan Konuşma ...................... ............................ . 

Mersin'de Halk'a Hitab_en Yapılan Konuşma ..... . 

Mersin İçma Suyu Tesislerinin Açılışın'da Yapılan 
Konuşma ............................... .......................... ..... . 
Gaziantep'e Giderken Basın Mensuplarının Soru-
larına Verilen Cevaplar · ...................................... . 

875 

876 

877 

880 

881 

882 

884 

885 

886 

887 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

908 

909 



20 Ekim 1984 

20 Ekim 1984 

21 Ekim 1984 

21 Ekim 1984 

23 Ekim 1P84 

23 Ekim 1984 

24 Ekim 1984 

25 Ekim 1984 

26 Ekim 1984 

26 Ekim 1984 

29 Ekim . 1984 

29 Ekim 1984 

30 Ekim 1984 

31 Ekim 1984 

31 Ekim 1984 

7 Kasım 1984 

10 Kasım 1984 

ıo Kasım 1984 

10 Kasım 1884 

12 Kasım 1984 

13 Kasım 1984 

15 Kasım 1984 

Gaziantep'te Halka Hitaben Yapılan Konuşma .. . 

Kahramanmaraş'ta Halka Hitaben Yapılan Ko-
nuşma .. .... .......... .... ..................... ........ ..... ..... .. .... . 
Afşin - Elbistan Termik Santralı'nın Birinci Ünite-
sinin Açılış Töreninde Yapılan Konuşma ...... .... . . 
Kayseri'de Tapu Dağıtım Töreninde Yapılan Ko-
nuşma ... ..... ... .. .... ... ....... ... ... ........ ... .. .... ....... ... .... . . 
PTT nin 114 ncü Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 
Düzenlenen Kabulde Yapılan Konuşma .. .. .. ... .. ... . 
TBMM'de Anap Grup Toplantısında Yapılan Ko-
nuşma .... ..... ...... ......... .... ..... ..... .... ... ....... ..... .. .... .. . 
Bakanlar Kurulu Toplantısından Sonra Basın 

Mensuplarının Sorularına Verilen Cevablar ... ..... . 
Başbakanlık Köşkünde Verilen Yemek Sırasında 

Basın Mensub1arına Yapılan Açıklama ve Soru-
lara Verilen Cevaplar .... ... ....... ... ..... ... ..... .... .... ... . 
Cumhurbaşkanı Sn Kenan Evren Başkanlığındaki 
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısından Sonra Basın 
Mensuplarına Yapılan Açıklama ve Sorulara Ve-
rilen Cevap ... ... ..... .. ... .... .... ... .. ........ ........ .. ..... .... ... . 
Bakanlar Kurulu Toplantısından Sonra Basın Men
sublarına Yapılan Açıklama ve Sorulara Verilen 
Cevaplar ... ... ....... .... .. ... .... : ........ ... .... ...... ..... .... ... .. . 
Cumhuriyet Bayramı Mesajİ .... .. .... ........ .... ... ... .... . 

Milli Eğitime Yardımda Bulunan Hayırseverlere 
Silt Dağıtılması Sebebiyle Düzenlenen Törende 
Yapılan Konuşma .... .. .... .... .. ...... ....... ...... ....... .... . . 
F - J6 Uçak Tesjslerinin Temel Atma Töreninde 
Yapılan Konuşma .. ... ............ .... ..... .. ..... ... .... .. .. .. . . 
Televizyonda «İcraatın İçinden» Adlı Programda 
Yapılan Konuşma ... ... .... .. .. ... ... ......... ... .. .... ..... .. .. . 

Hindistan Başbakanı İndira Gandi'nin Bir Sui
kaste Kurban Gitmesi Nedeniyle Yapılan Konusma 

Sn. Ronald Reagan'a ABD Başkanlığına İkinci Kez 
Seçilmesi Nedeniyle Gönderilen Mesaj ... ..... .. .... . 

Atatürk'ün Ölümünün 46 Yıldönümü Dolayısıyla 
Yayınlanan Mesaj ...... ... .... .... ...... ..... ... ... .... ... .... .. . 
Ankara Belediyesinde Yapılan Toplantılardaki 
Konuşma ... .... .... ....... .... ... ...... ........... ... ... ..... .. ... ... . . 
Çankaya Belediyesinde Yapılan Konuşma .. .... ... .. . 
Yeni Asır Gazetesi'nin 1 Yıllık İcraat ile İligi So-
rularına Verilen Cevaplar ... ..... .... .... ... ..... ...... .... . . 
IMF ile İlgili Olarak Rapor Gazetesinin Sorularına 
Verilen Cevap .... .. .. ..... .... .................. .... ...... ... .. .. . . 

KKTC'nın Kuruluşunun Birinci Yıldönümü Dola
yısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Gön-
derilen Mesaj ... ........ .. .... .. .. .. ....... ... .... .... ...... ... ... . 

Sayfa 

911 

913 

914 

916 

917 

918 

919 

920 

922 

923 
924 

925 

926 

928 

935 

956 

957 

958 
959 

961 

962 

964 
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16 Kasım 19<H 

18 Kasım 1984 
20 Kasım 1984 
23 Kasım 1984 

23 Kasım 1984 
31 Ekim 1984 

31 Ekim 1984 

1 Kasım 1984 

1 Ka.Sım 1984 

3 Kasım 1984 

6 Kasım 1984 

6 Kasım 1984 

6 Kasım 1984 

7 Kasım 1984 

23 Kasım 1984 

23 Kasım 1984 
23 Kasım 1984 

24 Kasım 1981 
25 Kasım 1984 

27 Kasım 1984 

28 Kasım 1984 

29 Kasım 1984 

30 Kasım 1984 

9 Aralık 1984 
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İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş
birliği Daimi Komite Çalışmaları Sonunda Tertip-
lenen Basın Toplantısında Yapılan Konuşma ..... . 
Çankırı'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma 
TBMM Grub Toplantısında Yapılan Konuşma ... 
Çorum'a Giderken Otobüste Basın Mensuplarının 
Sorularına Verilen Cevaplar ............................. . 
Çorum' da Halka Hitaben Yapılan Konuşma .... .. 

Hindistan Başbakanı Indira Gandi'nin Ölümü Ne
deniyle Yeni Başbakan Rajıu Gandi'ye Gönderilen 
Başsağlığı Mesajı ....................... ........................ . 
TBMM Genel Kurulun'dan Sonra Basın Mensubla-
rının Sorularına Verilen Cevaplar .................... ... . 
Hindistan Başbakanı İndira Gandin'in Ölümü Üze
rine Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğini Ziyaret 
Sırasında Yapılan Konuşma ............................. . 
TBMM Kulisinde Basın Mensublarının Sorularına 
Verilen Cevab ..... .. .................... ... ....................... . 
Ankara Üniversitesinin Açılış Nedeniyle Düzenle-
nen Toplantıda Yapılan Konuşma ....................... . 
TBMM ANAP Grubunda Yapılan Konuşma ve Ba
sın Mensublarının Sorularına Verilen Cevaplar ... 
Tercüman Gazetesinin Bir Yıllık İcraata İlişkin So-
rularına Verilen Cevab ......................................... . 
Günaydın Gazetesine Bir Yıllık İcraat ile İlgili 
Olarak Verilen Beyanat ................................... . 
Anayasa'nın Kabulünün 2. Yıldönlimü Nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Sn. Kenan Evren'e Gönderilen 
Mesaj .......................... : ......................................... . 
Çorum Kadıkırı Mevki'inde Kurulacak Olan Kü
çük Sanayii Sitesinin Temel Atma Töreninde Ya-
pılan Konuşma .................................................. . 
Sungurlu'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma .. . 

Amasya 'da Halka Hitaben Yapılan Konuşma .. . 

Kastamonu'da Halk'a Hitaben Yapılan Konuşma 

Öğretmenler Günü Dolayısıyla Yılın Öğretmeni 
ve 67 İlin Temsilcisi Öğretmenler ile Emekli Öğ
retmen Temsilcilerine Hitaben Yapılan Konuşma 

MAN Dizel Motor Fabrikasının Hizmete Açılışın-
da Yapılan Konuşma ......................................... . 
TÜBİTAK 1984 Yılı Ödül Töreninde Yapılan Ko-
nuşma ................................................................. . 

Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü 
Sebebiyle Gönderilen Mesaj ................................ . 
İcra tın İçinden ..................................................... . 

Başbakan Turgut Özal'ın 1985 Yılı Bütçe Müzake
resi Münasebetiyle TBMM de Yaptığı Konuşma 

Sayfa 
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