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kelerin Parlementerlerininde Katıldığı Özel Oturum
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1. Mayıs 198.5 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 7 . NCİ BASIN TOPLANTISI 

15 Aralık 1984 

Kıymetli Basın Mensupları, 

6 Kasım 1983 seçimleri ile Türkiye'de yeni bir dö~em başlamıştır. 
Bu seçimlerde milletimizin teveccühünü kazanarak iktidar olduk. Hükü
metimiz, 13 Aralık 1,983 günü 145 nci Türkiye Cumhuriyeti Hükürtıeti ola
rak teşekkül etmiş ve 24 Aralık 1983 günü .Yüce . Meclisimizin itimadına 
mazhar olarak güvenoyu almıştır. Demek oluyor ki, Hükümeti kurmamız
dan bugüne kadar bir yıl geçmiş. 

Muhterem Basın Mensupları, 

Memleketimizin güç ve çetin şartlarındaki bir dönemde Hükümet gö
revini üstlenerek tarihi bir mesuliyet yüklendik. Hükümetimizin birinci 
icraat yılı fevkalade zor şartlar altında geçmiştir. Hükümete geldiğimiz 
döp.emde; iç ~e dış kamuoyunun taşıdığı bazı endişeler vardı. Türkiye' de 
demokrasj arızasız işleyecek miydi? Askeri idareden sonra terör ve anar
şi tekrar başlayacak mıydı.? Seçimle işbaşına gelen Hükümet, cesur karar
lar alabilecek miydi? Kısaca, belirli bir kesintiden ~onra Demokrasiye ge
çişin bütün güçlüklerine ilave olarak, yükselen bir enflasyon hızını en azın
dan durdurmak ve mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek de Hükümeti
mizin tyüklendiği Önemli görevlerden biriydi. 

Şunu itiraf edeyim ki, bu zorluklardan hiçbirisini gözümüzde büyüt
medik. Hiç bir zaman ümitsizliğe kapılmadık. Zira aziz milletimizin gücü
nü biliyor ve doğruyu yapmak için ihlasla çalıştıkça bize olan t~veccüh ve 
güvenin devam edeceğine yürekten inanıyorduk. Bir yıllık icraatın so
nunda, korkulan, endişe duyulan problemler ortaya çıkmadı. U.zunca bir 
aradan sonra demokratik sistemi tekrar 'yörüngesine oturtmak, Hükü
met olarak gündemimizi daima ilk maddesini teşkil etti. Mahalli idare 
seçimlerinin yapılması ve bu seçimlere kimlerin katılacağını tesbit gö
resi ise, baştıbaşına verilmesi çok güç kararlardan biri idi. 25 Mart 1984 
Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde 400 Milletvekiline ilaveten 17 bin 
temsilcinin seçilmesi ile Türk Demokrasisi arzu edilen olgunluğa kavuş
turuldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, verdiği asker sözüne sadakatini bir defa da
ha ispat etmiş ve arızasız bir şekilde kışlasına dönerek, Hükümetin, milli 
iradenin emrinde ve milletin hizmetin de olmuştur. 



HUZUR ve GÜVENİN temin_i konusunda Hükümetimiz, 12 Eylül dö
neminde sağlanan başarının idamesi için lüzumlu bütün tedbirleri büyük 
bir azim ve kararlılıkla uygulamış ve vaadettiği şekilde sıkıyönetimi ted
ricen kaldıracak normal idareye geçilmesine başlamıştır. Buna rağmen,. 

asayiş göstergelerinde müsbet bir eğilim müşahade edilmiştir. 

Hükümetimizin bir yıllık icraat döneminde 2336 asayişe müessir 
vukubulmuştur. Toplam olay sayısı, 1983'de 3128, 1982'de 2759, 1981'de 
3132 ve 1980'de, anarşinin azgın olduğu dönemde ise 8611 idi. 12 Eylül 
1980'den itibaren süratle azalan anarşik olaylar, geçtiğlmiz bir yıl içinde 
de bu eğilimini devam ettirmiştir. 

Görevi devraldığımız tarihte bütün yurtta sıkıyönetim mevcuttu. 
Geçtiğimiz oniki ay zarfında, sıkıyönetim uygulanan il sayısı yarıya indi
rilerek 34' e düşürülmüştür. Halen 9 ilimizde olağanüstü hal uygulaması 
\'ardır; geri kalan 24 ilimizde ise tamamen normal idareye g~çilmiştir ~ 

· Sıkıyönetim kaldırılan iller.de herhangi bir aksama meydana g~l memiştir. 

Şurasını hemen belirteyim, 'henüz anarşinin kökü kazınaıb'ilmiş değil
dir. Ama, «sivil idare gelirse anarşik olaylar artar» kanaatinin doğru ol
madığı da ortaya çıkmıştır. 

Değerli Basın Mensupları, 

HÜkümetimiz döneminde, milli birlik ve bütün_lüğümüze kasteden 
faaliyetler :üzerine süratle gidilmiş, anarşi, terör, bölücülük, kaçakçılık, 
rüşvet, yolsuzluk ve aşırı ceryanlarla devamlı ve müessir bir şekilde mü
cadele edilmiştir. 

Türk kamuoyunun yakından ilgilendiği, bugüne kadar kurcalanmak
tan korkulan kaçakçılık olaylan ~kesin bir kararlılıkla takip edilmiş ve
failleri büyük ölçüde yakalanmıştır. Uyuşturucu ve silah· kaçakçılığı ile il
gili olarak yapılan -operasyonlar, bu eylemlerde yurt dışı kaynakların ve 
ayrılıkçı örgütlerin önemli rolü olduğunu ortaya koymuştur. 

Toplumumuzda huzur ve güvenin devamlı olmasında başarıyla üstü
ne gidilen bir mesele de, haksız kazanç ve karaborsadır. Nitekim alınan 
doğru tedbirler sonucu, yılda 150 milyarı geçen sigara karaborsası sona 
ermiştir. 

Yıllarca ekonomimize tesir eden, resmi piyasabm dahi etkileyebilen 
döviz karaborsası sona ermektedir. A~a yasakçı bir uygulama sonucu de
ğil ekonominin tabii kaidelerinin alınan doğru tedbirlerle uygulanması so
nucu ... 

Kısaca · Hükümetimiz, huzur, güven ve asayişin sağlanmasına gere
ken önemi vermiş ve bu konuda başarılı olmuştur. 
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Huzur ve güvenin devamlı olabilmesi için, bölgelerarası gelişmişlik 
farkını azaltmak, işsizliği durdurmak ve orta :direği güçlendi.rmek için ic
raatımıza bundan böyle de hızla devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki, 
anarşi ve bölücülüğün temelinde yatan esas unsur açlık ve çaresizliktir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

iktidarı devraldığımız 1983 yılı sonlarına doğru, ekonomik dorumun 
yeniden bozulmaya başladığı, özellikle enflasyonun gittikçe artan bir nis
bette yükseldiği, ihracatın durakladığı, büyüme hızının düştüğü ve istikrar 
politikasından sapmalar olduğu görülmüştür. 

Burada özellikle ENFLASYON meselesi üzerinde durmak :isti
yorum. Çünkü, bir ekonomik yüksek fiyat artışları. temel fiyat - gelir 
dengesini çok süratle yıpratır. ORTA DİREK diye adlandırdığımız, ;şçi 
memur, esnaf, sanatkar, köylü ve. ·emekliden meydana gelen 'kesimin, 
milli gelir içindeki paylan azalır. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Enflasyonu düşürmek, 25 Ekim 1983 tarihinde de bahsettiğim gibi, 
gerçekten zor bir iştir. Nitekim, 1984 yılının başında, enflasyonun ancak 
yılın ikinci ·yarısından itibaren· 1düşme işaret1eri göstereceğini bilhassa 
vurgularnıŞtık. 

Türk ekonomisinde 24 .Ocak istikrar programının başlıca hedefi, 
1980' de yüzde 107'lere varan bir enflasyon hızını, en kısa zamanda aşağı 
çekmekte. 1982 yılında yüzde 25'lere inen enflasyon, 1983 yılının ikinci 
yansından itibaren hızlanmıştır. J 983 ün son 4 1ayının genel fiyat artış hı
zı ortalaması yüzde SO'lerin üzerinde, çeşitli endekslere göre yüzde 48 ile 
yüzde 61 arasında değişen, bir yıllık enflasyon hızını göstermiştir. Aralık 
1983'de yüzde 5,7 ,gibi yüksek bir aylık fiyat artış hızı, 1984'e girerken 
·enflasyon beklentilerini de artırmıştır 

1984' de Türk ekonomisinde iktisadi dengelerin yeni baştan tesisi 
zarureti doğmuştur. 1984 yılı, Türkiye için bir 'toparlanma yılı olmuştur. 
1983'te yapılmayan fiyat ayarlamalarını, 1984'de yapmak mecburiyetin
de kaldık. Bu, lkaydedilmeyen enflasyonu kaydetme olmuştur. Yine aynı 
şekilde 1983'de yapılmayan, geciktirilen kur ayarlamalarını .1984 yılından 
kayde geçme zorunda kaldık. Bu da, rakam olarak enflasyonu olduğundan 
yüksek göstermektedir. Tabi olarak kur ayarlanınca, ithal edilen enflas
yon rakamı da hemen bir ıartış göstermiştir. 

Bütün bu olumsuz unsurlara rağmen, enflasyonla mücadelede sabır
la, tavizsiz ve doğru politikaların uygulanmasına devam edilmiştir. Alınan 
tedbirler neticesinde, 1984 yılında fiyat artışları Temmuz ayından itibaren 
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duraklamış ve Eylül ayından iitibaren de gözle görülür bir yavaşlama gös
termiştir. Son üç ayın muhtelif endekslerindeki aylık gelişmelere baktığı
mız zaman, yıllık enflasyon hızının yüzde 22 ile 38 arasında değiştiğini gör
mekteyiz. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

«Bir musilbet bin nasihattan daha hayırlıdır» diye bir Atasözü 
vardır. 1983 yılında ekonomik istikrar programından verilen taviz sonucu 
ekonomide meydana gelen aksaklıklar, bize çok önemli bir ders göstermiş
tir. Artık ekonomik istikrar programında taviz verilmesinin Türkiye'ye 
nelere mal olduğunu hepimiz açık- seçik bir şekilde gördük. Kemer gevşet
me iddiası ile ertelenen tedbirlerin orta direğin geçimihi 'kolaylaştırma
dığını hepimiz yaşadık. 

Muhterem Basın Mensupları, 

ORTA DİREK için ilk yaptığımız uygulamaların başında «faturalı 
yaşam» diye bilinen, ücretlilere vergi iadesi gelir. Bu sistemle, dar gelirli
ye daha fazla, orta "\'e yüksek gelirliye daha az vergi iadesi verdik. Böyle
ce sosyal adaleti sağlamakta özel bir gayret gösterdik. Başarılı olmayacağı 
iddia edilen faturaya vergi iadesi, hem orta direğe ek bir gelir imkanı sağ
lamış, hem de Türkiye'de yıllardır yerleştirilemeyen fatura verme ve fa
tura alma alışkanlığını .kalıcı bir şekilde yerleştirmiştir. Bu da bizce 
önemli bit reformdur. Yeni ıYayınladığımız bir kararname ile faturaya ver
gi iade oranını yüzde lS'e asgari limitini 50 bin liraya yükselterek, daha 
fazla mal ve daha fazla hizmet için artan miktarlarda vergi iadesi verilme-

. sini sağladık. Orta direğin harcamalarında büyük yer tutan kira giderleri 
· de, faturalı hayat kapsamına alınmıştır. 

Orta direğin geçimini kolaylaştırmak için yaptığımız ikinci önemli 
uygulama, ithalatın liberasyonudur. Bu sayede vatandaşındaha kaliteli ve 
daha ücuz mal alması ~ağlanmış, stokçulukla aşırı kazanç sağlanması ön
lenmiştir. 

Orta direğin güçlendirilmesinde önemli ,bir nokta ·da, mevduatlara, 
enflasyon oranı üzerinde bir g~lir temin edilmesidir. Orta direğin tasarruf
larına, enflasyonun üzerinde bir gelir verilmesi sonutu, Türkiye'ye · altın; 

girişi ve alımlan yavaşlamış, vatandaşımızın tasarrufu ülkenin ekohortii-· 
sine hizmet edecek bir şekilde, bankal~a, artarak akmaya başlamıştır; 

Büyük şehirlerimizde üretici pazarlarını teşvik ettik. Bu şekilde' tar
ladan tüketiCiye doğrudan mal gelmesini sağlayarak, sebze, meyve ve muh
telif gıda maddelerinin fiyatlarını büyük ölçüde düşürmeyi başardık. 
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Bu arada karlı kamu tesislerini halka açmaya karar vereı ek, vatan
daşımızın güvenilir bir gelir kaynağına sahip olmasını sağladık. ıBunun en 
güzel örneği, Boğaziçi Köprüsü ıGelir Ortaklığı Senetleridir. Bu gelir or
taklığı senetlerini, önümüzdeki yıllarda diğer kamu yatırımlarının gelir
leri iÇinde çıkarmaya devam \edeceğiz. Bu vesile ile şunu ifade etmek iste
rim. Bildiğiniz gibi bir yıl önce köprünün gelirinin satışı çok büyük \bir 
polemik konusu yapılmıştı. Açıkça görüldüğü gibi bütün endişeler yersiz
dir. Köprü yeri~de durmaktadır. ~Vatandaşımızın parası 'daha iyi bir gelir 
temin etmektedir ve. en önemlisi, bu satışlardan elde edilen kaynaklarla 
yeni yatırımlar daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu bakımdan ba
zı konularda, mesela yabancı yatırımcıların Türkiye'ye 'gelmeleri veya ba
zı kamu yatırımlarının halka açılması konularında ıeskiden beri mevcut 
olan kompleks ve korkularımızdan sıyrılmak mecburiyetindeyiz. Türkiye 
kaynaklarım azamiye çıkarmalı ve bulduğu bu iç ve dış kaynaklarla işsi
zine iş sahası açmalıdır. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Esnaf ve sanatkarımızın durumunu düzeltmek için, çok yaygın bir kü
çük sanayi siteleri uygulamasına geçtik. Esnaf ve sanatkarlarımıza kısa 
zamanda · modern, kullanışlı ive geniş çalışma imkanları sağlanması için 
biitü~ kayuakları seferber ettik. 

Çiftçimiz için de önemli .kararlar aldık. Tarım ürünlerinin ihracatını 
teşvik ederek, mahsulünün tarlada çürümesini [önledik. Yine aynı şekilde 
et ve canlı ihracatım teşvik ederek, hayvan üreticisinin de yüksek gelir sağ
lamasını temin ettik~ 

1984 yılı, tarım yönünden üreticilerimiz için bir altın yıl olmuştur. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Verdiğimiz önemli bir söz ~ardı. «Biz ücretliye enflasyonun altında 
gelir artışı vermiyeceğiz» dedik. «Verdiğimiz ücret artışı her zaman enf
lasyonun üzerinde olacaktır» dedik. Ve bu sözümüzü de tuttuk. Taı'bii gö
nül arzu ederdi ki, devraklığımız ;enflasyon hızı daha düşük olsaydı, bugün 
verdiğimiz ücret artışının reel gelire katkısı çok daha yüksek olabilirdi. 
Faturalı hayat, vergi indirimleri rve verilen ücret artışları ile işçi, memur 
ve emeklinin eline, enflasyon ·oranının üzerinde bir gelir geçmiştir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Şimdi de İŞSİZLİK meselesinden bahsetmek istıyorum. 

Bugün Türkiye'deki işsizlik yıllarını birikimidir. Kısa zamanda çö
ıümlenmesi beklenemez. Zaten biz de, işsizlik meselesinin kısa zamanda 
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halledilemeyeceğini açık seçik söyledik. Çünkü nüfus artışı ile beraber iş
sizlik de devamlı artış gösterınektedfr. 

Türkiye' de işsizliğin uzun dönemde ortadan kaldırılabilmesi için, 
ekonominin yüzde 7'lerin üzerinde büyümesi ve böylece istihdam hacmi
nin artması gerekmektedir. 

Uyguladığımız istikrar programı için, «sizin programınız yatırımları 
durdurdu, gelişmeyi engelledi» demişlerdir. Buna karşılık, 1984 yılı, son 
yedi yıliçinde, kalkınma hızının en yüksek olduğu yıldır. 1984'de kalkınma 
hızı yüzde 5,7 olmuştur. Tarım sektöründe 1983'de gerileyen büyüme hızı, 
bu yıl yüzde 3,6 oranında artmıştır. Sanayi üretimi 1984'te yüzde 9,6 gibi 
rekor seviyede bir artış göstermiş, kapasite kullanım oranlan da yüzde 
72'lere yükselmiştir. Sanayi gelişmesinin önemli bir göstergesi olan elekt
rik enerjisindeki tüketim artışı, bu yıl yüzde 12'nin üzerine çıkmıştır. 

Nihayet, yıllardır iç :,tüketim artışı olmayan çimento sektöründe yüz
de 17'lik bir artış meydana gelmiştir. Bu da, istihdamı arttıran emek-yoğun 
inşaat sektöründe ve yatırımlarda artış demektir. 

/ 

Ekonomideki bu canlanma, yatırımların gelişmesi, kamu ~atınmla-
nnın gelişmesi kamu yatırımlarının artması, ihracatın gelişmesi, konut 
sektöründeki ciddi hareketlenme; işsizliğin halli konusunda sağlam bir 
yolda olduğumuzu göstermektedir. 

Türkiye'deki işsizlik rakamları yetersizdir. Herkes kendine göre· tah
min yapıyor. Yalnız işsizliğin azaldığını gösteren bazı-ciddi işaretler vardır. 
Birçok devrelerde Çukurova Bölgesine işsiz insanlar gelerek tarım işçisi 
olarak çalışırlar. Bu sene bu bölgeye gelen işçi sayısinda, geçen seneye gö
re yüzde 30'a var~n bir azalma olduğu müsaade edilmiştir. Bu da ekono
minin başka yerlerde canlandığını, dolayısıyla bu bölgeye ·'İş aramak için 
gelen insan sayısında azalma olduğunu ve Doğu ve Güneydoğu' da iş im
kanlarının arttığını göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda işsizliğin azal
ması daha gözle görülür bir hale gelecektir. 

Bütün bunlara rağmen, işsizlik meselesini, iktidarımız döneminde 
mutlaka yoluna koyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Türkiye'nin artan ülke nüfusu ile planlı kalkınma döneminde bütçe 
kaynaklarından desteklenmesi esas alınan KONUT politikası, artan konut 
ihtiyacını karşılayamamıştır. Buna mukabil konut ihtiyacı planlarda tes
bit edilen hedeflerin de üzerinde seyretmeye başlayınca, konu acil çözüm 
bekleyen bir sosyal mesele halini almıştır. 
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2985 Sayılı Kanun sayesinde gittikçe güçlenen bir foıı oluşturulmuş
tur. Bu Fon'q.n ana kaynakları; enerji ve akaryakıt tüketimi, ithalat ve 
yurtdışı çıkışlardan alınan paylardan meydana gelmektedir. Böylece, geç
miş yıllarda çalıştırılamayan Toplu Konut Fonu, şimdi çok rsıhhatli kay
naklara kavuşturulmuştur. Artık geçmiş yıllarda herkesin tekrar ettiği, 
«konut için yeterli kaynak ayrılmıyor» şikayeti tamamen ortadan kalk
mıştır. 

Toplu Konut Kanunu ile· getirilen yenilikleri kısaca özetleyecek olur
sak: 

• Bir yandan konut alıcılarına, diğer yandan da konut yapımcıları
na kredi imkanları getirilmiştir. 

• Konut yapımı için arsa hazırlanması, altyapı ve sosyal tesis yapı
mı için kaynak sağlanmıştır. 

• Konut sektöründe ülke şartlarına uygun ve hızlı konut yapımını 
teşvik etmek amacıyla; konut inşaatlarında kullanılan malzeme, 
yapı elemanı ve araçları üreten sanayi 'kuruluşları ile konut ya
pırnı için kurulacak fabrika veya şantiye 4onanımına ait makina 
ve teçhizat temini maksadıyla, yapımcılara kredi açılması imkanı 
getirilmiştir. 

Böylece, bir yandan alıcılar ve ihracatçılar, bir yandan da konut mal
zemesi üretimi desteklenmiş; konutların yapılacağı alanlarda sıhhatli bir 
;!elişmenin sağlanabilmesi için, alt yapı ve ıSosyal tesislerin bir bütün için
de yapilması için organizasyon temin edilmiştir. 

Yıllardır herkesin tartıştığı, fakat bir türlü çözüm bulamadığı konut 
sorununa en köklü çözümü, sağlam kaynak!~ bir fonJa ve basit çalışan bir 
uygulama ile getirdik. Artık memur, işçi, hatta asgari ücretlinin bile konut 
sahibi olma imkanı doğmuştur. Cefakar memurumuza Toplu Konut Fo
nu'ndan daha uygun şartlı kredi ~erilmesi için gerekli kleğişiklik üç gün 
önce kanunlaşmıştır. Konut konusunc:la vaadettiğimiz vergi kolayhkları
nı da, bir kanunla sağladık: Konut inşaatı sırasında istenen her türlü ver
gi, resim ve harcı ortadan kaldırdık. Pek az kimsenin farkettiği bu kanun, 
esasında konut inşa edenlere ;büyük kolaylık getirmiştir. 

Toplu Konut Fonuna bugüne kadar gelen para 67_milyar liradır. 1984 
yılında, 131.262 kooperatif konutuna toplam 45 milyar liralık kredi veril
miştir. Yarım kalmış \bu konutlar süratle tamamlanmaya başlanmış ve şu 
ana kadar 20 bin aile, evine ·kavuşmuştur. Geriye kalan 111 bin civarırt~aki 
konut da yüzde 70-80 seviyesine gelmiş olup, bunların hepsi de 1985 yılı 
içinde .tamamlanmış olacaktır. 
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Ayrıca, Ağustos ayından itibaren ferdi fkredi uygulamasına geçilmiş 
ve ferdi kredi talebinde bu]unanlara 34 ,5 milyar liralık kredi açılmıştır. 
Bu konuda 4300 kişiye takriben 10 milyarlık fiilen ödenerek, bu kişiler 
evlerine 1kavuşmuşlardır. 

Toplu Konut Fonu vasıtasıyla, her yıl '100 bin konut yapılacaktır. Bu 
büyük bir rakamdır. 

Konut konusunda ,yaptığımız çalışmalar, iktidan~ızın en fazla ifti
har duyduğu çalışmalardır. Bunu, pek yakında çalışmaları bitirecek olan 
İmar Kanunu ile tamamlayacağız. Konut inşa etmek isteyen ·vatandaş için 
gereksiz bütün formaliteler kaldırılacak ve hem vatandaş daha az sıkıntı 
çekecek, hem de şehirlerimiz çok daha güzel, çok daha planlı bir şekilde 
gelişecektir. 

Önemli bir icraatımız da imar affıdır. ·~O yılı aşkın bir süredir vaade
dilen, fakat bir türlü yapılamayan imar affı, IHükümetimizce gerçekleşti
rilmiştir .. Bu konuda 1 milyon 550 bin müracaat vardır. Bu:µun, takriben 
450 bin adedi başkasının arazisi üzerinde veya hazine arazisi üzerinde mülk 
yapmış olan gecekondulardan, 1 milyon 100 bini de hisseli tapusu olan 
ruhsatsız yapılardan gelmiştir. Şimdiye kadar takriben ,40 bin tapu tahsis 
belgesi ve 17 .500 tapu ~ıerilmiştir. 35 bin tapu da bugünlerde verilmek üze
redir. Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde bunların tapularını da, ruhsat
larım da vereceğiz. 

Yine iftiharla açıklamak istediğimiz bir konu da, 1973 yılı sonunda 
Doğu' da meydana gelen depremd.e evleri yıkılan ve hasar görenler için ya
pılan deprem evleridir.73 ayrı yerde 3000 adet olarak inşa edilen bu ~vler 
Tü~kiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir hızla 4 ay içerisinde, hem 
de çok kaliteli bir şekilde bitirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. 

Muhterem Basın Mensupları, 

DOGU ve GÜNEYDOGU başta .olmak üzere kalkınmada öncelikli 
yörelerin teşviki .konusunda özel bit 'önem verdik. İktidara gelir gelmez, 
kalkınmada öncelikli yöreleri teşvik için, kanunlar ve kararnamelerle ge
rekli mevzuat değişikliklerini sağladık. Bir yıllık icratımızın tamamlandığı 
son gün olan 12 Aralık 1984'de ise, gene bu bölgeler için yeni bir teşvik 
kararı daha çıkardık. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizde yatırım yapanlara ve bu bölge
lerde Çalışanlara, önemli vergi indirimleri sağlanmıştır. Bu kolaylıklar sa
yesinde, Doğu ve Güneydoğu' da yapılacak yatırımlar büyük ölçüde teşvik 
edilmiştir. 
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Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya 
arsa tedariki ile ~lgili işlemler, veraset ve intikal vergisi, emlak \ergisi, 
damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, harçlar ve resimler 
ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan yergi resim ve harçlardan 
müstesna tutulmuştur. 

Gene, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak teşvik belgesi almış 
her türlü yatırım % 100 gümrük muafiyetinden yararlanacaktır. 

Son çıkarılan teşvik kararnamesi ile .kalkınmada öncelikli il sayısı 
28'e çıkarılmıştır. Bu illerden 13 tanesi (Adıyaman - Ağn Bingöl - Bitlis 
Diyarbakır - Gümüşhane - Hakkari - Kars - Mardin - 'Muş - Siirt - Tunceli 
Van), kalkınmada birinci derecede öncelikli illerdir; 15 tanesi ise (Amas
ya - Artvin - Çankırı - Çorum - Elazığ - Erzincan - Erzurum - Kastamonu 
Malatya - Kahramanmaraş - Sinop - Sivas· - Tokat - ;şanlıurfa · - Yozgat), 
kalkınmada ikinci dereceli iller olarak ilan edilmiştir. 

Türkiyede ilk olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan per
sonelin ücretlerinin vergilendirilmesinde özel indirim nisbeti sistemi uygu
lanmıştır. Buna göre, özel istisnalar ıharicinde, birirn~i derecede. kalkınma
da· öncelikli yörelerin il merkezlerinde .fiilen Çalışanların gerçek ücretleri
nin vergilendirilmesinde bu nisbet 4 kat, diğer ilçelerde 5 kat uygulana
cak; ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise bu oranlar 3 ve 4 
kat olacaktır. · 

1984 yılında tbu bölgelere götürülen Devlet yatırımlan çok büyük 
çapta arttırılmıştır. Doğu ve Güneydoğu'nun köylerine yol, su, elektrik ve 
telefon gibi gerekli altyapı hizmetlerinin götüİ'ülmesi kalkınma programın
da en yüksek önceliği haiz projelerin bş.şında gelmektedir. Hükümet Prog
ramına ilave olarak 1984 yılı bütçesinin ek ödenek kanunu .ile arttırılan 
«Yatırımlan Hızlandırma Fonu», ağırlıklı olarak bu yörelere tahsis edil
miştir. 

Şu anda bu bölgelerde çok tyoğun bir şantiye çalışması vardır. Dev
letin bütün imkanları yol, su elektrik ve telefon hizmetlerinin götürülme
si için seferber edilmiştir. Devlet, yine aynı şekilde bu bölgelere sanayi te
sislerini götürmek için bizzat :kendisi önderlik yapmaktadır. Doğu ve Gü
neydoğu'daki bütün ·sulama projeleri programa alınmıştır. Bu sulama pro
jelerine öncelik verilmiş ve bunların biran önce bitirilmesi hedef alınmış
tır. Bu bölgelerde kurulan sanayi sitelerine de önem verilmektedir. 

Aynca, Kamu Ortaklığı Fonu'ndall' önemli kaynakların, 'kalkınmada 
öncelikli yörelerde yatırımlara aktarılma imkanı sağlanmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yapılan yatırımların payı, toplam 
yatırımların içinde 1983'de yüzde 17'den, 1985 /yıh Programı'nda yüzde 
25'e çıkarılmıştır. 
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Bu bölgeler için, bir yandan eğitim ve sağlık .gibi sosyal yardımlara, 
diğer yandan sulama, köy yolu, elektrifikasyonu, köy içme suları ve haber
leşme gibi yatırımlar öncelik verilmiş bulunmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere kalkınmada öncelikli yöreler, 
en parlak gelişme devirlerini iktidarımız zamanında ıyaşıyacaklardır. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

BÜROKRASİ konusundaki vaadlerimizi, tahminimizden de daha hız
lı gerçekleştiriyoruz. 

İDARİ REFORM çalışmalarına, daha hükümet olarak görevi devral
dığımız gün başladık. Çıkardığımız toplam 50 civarında kanun hükmünde 
kararname ile devlet teşkilatını, belli bir .felsefe ve organizasyonu olan 
köklü bir yapıya kavuşturduk. 

Yapılan idari reformla, basit, dinamik ve rasyonel bir teşkilat yapısı 
öngörülmüştür. Kamu yönetiminde değişik ünitelerce aynı gayeyle yürü .. 
tülen hizmetler tek hizmet merciinde toplanmış; görev, yetki ve sorumlu
luklar açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş; kordinasyon ihtiyacı asga
riye indirilmiş ve hiyerarşik kademeler yarı yarıya azaltılmıştır. 

Önceki dönemlerde 35'e kadar yükselen bakanlık sayısı 21'e indiril
miştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, piyasa ekonomisine ayak uyduracak şe
kilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bundan başka, KADR:O REFORMU yapılrr_üş, devlet ilk defa hükü
metimiz döneminde kadrolarına ve personeline sahip çıkmıştır. Unvan 
standardizasyonu sağlanmış ve 8000'in üzerinde olan unvan miktarı 900 
civarına indirilmiştir. 

Taşra, teşkilatlarına önem ve ağırlık verilmiş, hizmetin mahallinde 
götürebilmesini temine matuf önemli tedbirler alınmıştır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Son çıkardığımız kanun hükmünde kararname ile PERSONEL RE
FORMU çalışmalarını da tamamlamış bulunuyoruz. 

Buna göre, kamu personelinin idari, sosyal ve mali statüleri yeniden 
düzenlenmiştir .. ·Bu, 1970 yılından bu yana yapılan en büyük personel ha
reketi ve gerçek anlamda bir personel reformudur. 

Yapılan bu personel reformu· ile devlet memuru, klasik, kalıplaşmış 
ve ağır işleyen bir sistemden, dengeli ve dinamik bi~ değerlendirme siste
mine oturtulmuştur. Bu reformla, ilk defa çalışanla çalışmayan ayırdede
bilecek, çalışan personelin teşvik ve ödüllendirilmesi sağlanmış olacaktır. 
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Kıymetli Basın Mensupları, 

Bir yıllık !cratımız döneminin her günü, bürokratik işlemlerin adım 
adım azaltılması çalışmaları ne· geçmiştir. 

Vatandaşın devlet kapısında çektiği -sıkıntıları ortadan kaldrımak 
için, insangücü ve zaman kaybına sebep olan pek çok bürokratik işlem 
basitleş tirilmiş tir. 

Ehliyet işlemleri büyük ölçüde azaltılmış; ehliyet almak için nüfus 
cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi, savcılık belgesi, h~yet waporu, kara
kol tahkikatı ve parmak izi mecburiyeti kaldırılmıştır. 

Pasaport işlemleri yine aynı şekilde azaltılmış, tek bir dilekçe, nüfus 
cüzdanı ve birkaç fotoğrafla vatandaşın pasaport alması imkan dahilinde 
konulmuştur .. 

Nüfus işlemleri de basitleştirilmiş, bilhassa köylerde oturan vatan
daşlarımızın doğum, ölüm ve nikah gibi muameleleri önemli ölçüde kolay
laştırılmıştır. 

Çocuklarımızın okullara kayıtları sırasında istenen evrak sayısı bü
yük ölçüde azaltılmış ve yurt dışında okuyan çocukların Türkiye' deki okul

. lara kayıt problemleri halledilmiştir. 
İşçi ıv.e memurların emeklilik işlemleri, emekli aylıklarının ödenmesi 

veraset ve intikal konuları ve tapu muameleleri en basit şekilde çözümlen
miştir. 

Zirai krediler ile esnaf ve sanatkarlar kredilerinin muameleleri basit
leştirilmiştir. 

Yatırım teşvik muameleleri büyük ölçüde kolaylaştırılmış, yatırımcı
nın kısa zamanda işini bitirmesi sağlanmıştır. Yine aynı şekilde gümrük 
ve ihracat formaliteleri de azaltılarak kolaylaştırılmıştır. 

Tohum ve aşı ithalatı basitleştirilmiş, çiftçinin kaliteli tohum ve ta
ze aşı elde etmesi çok kolay hale gelmiştir. 

Bugün yayınlanan kanunla, televizyon ve radyo ruhsatları da kaldırıl
mış, dolayısıyla vatandaşa büyük bir kolaylık sağlanmıştır. 

Elektrik ücretlerinin ödenmesi, elektrik saatlerinin açılıp kapatıl
ması konusundaki formalitelerin azaltılması çalışması da tamamlanmak 
üzeredir. 

Kıymetli Basın ~ensupları, 

Bürokratik işlemlerin azaltılması, ·Şimdiye kadar Türkiye' de her hü
kümetin arzulayıp vaadettiği, fakat iktidara geldiğinde dokunamadıkları 
bir meseleydi. Bildiğiniz gibi bu konuda geçmiş yıllarda pek çok komis
yonlar kuruldu, pek çok çalışmalar yapıldı ve hiçbir sonuç alınamadı. 
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Biz, Türkiye'de bürokrasi \e kırtsiyeciliğin azaltılması konusunda 
çalışma başlatılmış ve başarı göstermiş tek hükümetiz. Bürokrasi ve kır
tasiyeciliği azaltmaya önümüzdeki !yıllarda da devam edeceğiz. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümet Programımızın- önemli 6 noktasında yaptığımız çalışmaları 
kısaca özetledik. Şimdi sizlere ekonomik yapıyı değiştirecek önemdeki 
reform niteliğine haiz icraatımızdan bahsetmek istiyorum. Bu icraatı ta
rih sırasıyla şöyle izah edebilirim: 

Öncelikli, Türk Parasını Koruma mevzuatı büyük ölçüde sadeleşti
ıilmiştir. Eskiden cebinde birkaç liralık döviz bile bulundurmak suç iken .. 
şimdi Türk vatandaşlarıherhangi ,bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi cep
lerinde istedikleri kadar.dövizi tutabilirler. Hatta, bununla istedikleri ban
kaya gidip hesap dahi açabilirler. Eskiden yurtdışına çıkmak Çok zor bir 
işti. Bazı yıllar hatırlarsaniz, ancak iüç yılda bir defa dışarıya çıkılabiliyor
du. sonra· bu iki yılda bire indirildi. Her çıkışta da çok az döviz alabiliyor
dunuz. Biz, dışarıya çıkışı tamamen serbest bıraktık. Her ~atandaşımı
zın istediği'kadar yurtdışına çıkma ve her çıkışta yanına 3.000 dolara ka
dar da para alma imkanı vardır. Bu ;kararların Türkiye'nin dövizini biti
receği iddiası vardı. Halbuki bu kararları aldıktan sonra, Türkiye'nin dö
vizi azalmamış, bilakis yaratılan güven ortamı sayesinde, dışardaki para
lar da yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye haşlamıştır. Bugün ülkemiz, Cum
huriyet tarihimizin en yüksek döviz rezervine kavuşmuştur. Önümüzdeki 
yıllarda da Türkiye'ye daha ·büyük ölçüde döviz gele~ğini, şimdiden söy
leyebiliriz. 

İkinci yaptığımız büyük reforma ithalat sistemindedir. Eskiden ka
:çak gelip, ~arı kaçakçının cebine giren ithalatı meş;rulaştırdık. Bu ithalat
tan Devlet gelir elde etmeye başladı. Bu çok büyük bir reformdur. Çünkü 
bu ithalattan alınan fonlarla, toplu konut fonunda biriktirilen meblağ, bu 
kaynağın geçmiş yıllarda kaçakçının cebine ne kadar para soktuğunu açık
ça göstermektedir. Biz bu parayı kaçakçının cebine değil, Devletin kasası
na çekiyoruz. Türkiye' de şimdiye kadar bu icraatı yapma cesaretini göste
rebilmiş hiçbir iktic:lar yoktur. 

Lüks ithalatı serbest bıraktığımız halde ithalat rakamları fazla art
madı. Bilakis vatand~ş bu malları çarşı pazarda gördüğü için, artık alma 
arzusunu da eskisi gibi hissetmiyor. Eskiden kaçak mallar kapışılırken, 
şimdi .resmi yolla gelen mallara olan talep, tahmin. edilenin çok altındadır. 
Hükümetimiz bu ithalatı meşrulaştırmakla bir taşla iki kuş vurmuştur. 
Hem kaçakçılara büyük bir darbe vurulmuş, hem de toplu konut fonu ve 
Devletin hazinesi için önemli bir gelir kaynağı yaratılmıştır. İthalatı ser-
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bestleştinnemizin sonucu olarak Türkiye Parası'nın serbest piyasa fiya
tıyla, resmi fiyatı arasında 1983 sonunda)% 251ere varan fark, artık ta
mamen ortadan kalkmıştır. Önümüzdeki günlerde altın ve kıymetli taş it
halatının başlaması ve diğer bazı lüks tüketim mallarının ithaJatının meş
rulaştırılması ~le resmi fiyatla, serbest piyasa fiyatı arasındaki fark hiçbir 
zaman açılmayacak hale gelecektir. 

Yaptığınllz icraatın en önemli noktası şudur: Türkiye'nin bu operas
yondan dolayı herhangi bir döviz kaybı yoktur. Hatta tahminimiz, ithala
tın serbestleştirilmesinden dolayı döviz kaybının daha da azaldığıdır. 

Bu arada ithalatın serbestleşmesi sonucu Türkiye'de aşın spekülas
yon ve stokçuluk önlenmiş, .tüketici sun'i fiyat yükselmelerine karşı ko
runmuşlur. Bunun en güzel örnekleri muz, peynir, soğan ve patateste çok 
açık - seçik bir şekilde müşahade edilmiştir. Yine aynı şekilde et ithalatı
nın 1serbest bırakılması ihracatın devam ettirilmesinden dolayı üreticiyi 
mağdur etmemiş, .fakat şehirlerde yaşayan tüketicinindaha ucuz et yeme
sini imkan dahiline getirmiştir. 

:Bütün :I:mnlar Türkiye'ye yeni bir bakış açısı getirm.iş, tüketicinin 
. korunmasında, üreticinin teşvik edilmesinde yeni !bir devir, yeni bk çığır 
açılmıştır. · Geçmiş yıllarda havadan para kazanmayı önlemek için de
vamlı konuşulmuş, bir sürü sözde tedbir alınmış; fakat kaçakçılık, kara
borsacılık, stokçuluk kesinlikle önlenememişti. ;Biz ekonomik . ve ·akılcı 
tedbirlerle havadan para kazanmayı, kaçakçılığı ve karaborsacılığı önle
dik. Bizim sisteD)imizde sadece çalışan, ter döken kazanır. Havadan para 
kazananlarla· sistemimizde yer yoktur. 

Değerli Basın Mensupları, 

Bir yıllık icraatımız döneminde, bir yandan Türk DIŞ ·POLİTİKA"sı
nın geleneksel ~sas ve doğrultularına sadık kalan Hükümetimi.z, diğer ta
raftan oluşturduğu çok yönlü ve dengeli siyasetinin icaplarını da· özenle 
yerine getirmiş bulunmaktadır. 

Dış politika yaklaşımlarımızda, her şeyden evvel akılcı ve serinkan
lı davrandık. Şartlar ne olursa olsun, ortamın heyecanına kendimizi hiç 
bir zaman 'kaptırmadık. Meselelerin üzerine kararlı ve aktif bir şekilde 
gitmekle {birlikte, ihtiyatı hiç bir şekilde elden bırakmadık. 

Yurt içinde olduğu gibi, dış politikamıza da istikrar ve tutarlılık ha
kim oldu. önce netyapmak istediğimizi iyice tesbit ettik. Yani burada da, 
her şeyi hesaba kitaba !vurduk. Sonra, politikamızı herkesin rahatça anla
yabileceği şekilde açıkça ortaya koyduk. Çünkü inanıyoruz ki, dostun da 
düşmanın da düşüncelerimizi sarahatle bilmesinde yarar vardır. 
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Dış meselelerimizin halk önünde açıkça tartışılmasından çekinmedik 
Bilakis, dış politikanın da halka malolmasından yana olduğumuzu gös
terdik. Zira, halkın istek ve beklentilerine cevap veren bir siyaset demok
ratik hayatın en tabii icaplarındandır. 

Yurt dışında Türkiye'nin gerek siyasi, gerek ekonomik ·itibarını ar
tırdık. Ekonomik itibarı son dört yılda en hızlı artan Türkiye'dir. Bu iti
bar artışının, önümüzdeki 'dört yılda da aynı tempo 'ile devam edeceğine 
kesinlikle inanıyoruz. Yurt sathında sulh ve sükuna kavuşmuş, siyasi ve 
ekonomik alanlarda istikrarlı bir Türkiye, dosta güven, düşmana tel
kin etti. Ekonomi ile dış politikanın iç içe, el ele hareket etmesi gerek
tiğinin tam şuuru içinde bir Hükümet olarak temayüz ettik. 

Değerli Basın Mensupları, 

Tabiatıyla, burada, bütün dış alem ile münasebetlerimizin ayrıntıla
rına girmenin mümkün olmadığını takdir edersiniz. Bu itibarla, genel ola
rak, bazı grup ülkelerle ilişkilerimizin durumuna ve önemli sorunlarımıza 
işaretle iktifa edeceğim. 

Bir çoğu ile ittifak ilişkisi içinde bulunduğumuz Batı ülkeJeri ile mü
nasebetlerimizi daha da ileriye götürmek, . ana hedeflerimizden biri ol
muştur. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya olmak üzere 
Batı ile işbirliğimizde gayet olumlu gelişmeler kaydedildi. Federal Alman
ya'ya özel bir münasebetle yapmış olduğum ziyaret., dört başı mamur res
mi bir ziyarete dönüştü. Gerek ikili, gerek çok tara_flı seviyede yapmış ol
duğumuz temaslarda, Batı ile sarsılmaz bağlarımızı daha da kuvvetlendir
ı:ıenin birlikte arayışı içinde olduk. Bu ülkelerle münasebetlerimizi, kar
şı. ıklı çıkarlara dayalı, eşit bir ortaklık ilişkisi anlayışı içinde yürüttük. 
Gelecek yıl Batı ülkeleri ile temas trafiğimizin artması tabiidir. Türkiye'
nin, demokratik düzene avdeti ile, Avrupa Konsayi içindeki meşru yerimi
zi kararlı bir tutum sonucu tekrar aldık. Bütünbu olumlu gelişmelere rağ
men, Batı Avrupa ile ilişkilerimizde bir takım pürüzlü meselelerin çözüm 
beklediğine de şüphe yoktur. AET ile ilişkilerjmizin canlandırılması husu
sunda göste~ilen ayak sürümenin ne ekonomik, ne de başka gerekçelerini 
inandırıcı bulmak mümkün değildir. Batı ile ilişkilerimizin sadece ortak 
savunma alanına inhisar ettirilmesi düşünülemez. Öte yandan, aynı de
mokratik idealleri paylaştığımız ülkelerle bir araya geldiğimiz Avrupa 
Konseyi'nde /veya başka herhangi bir forumda dostça eleştiri sınırlarını 
aşan baskı veya müdahale teşebbüslerine prim yaptırmak niyetinde olma
dığımızı da, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde göstermiş bulunuyo
ruz. 

Hükümetimiz, İslam Ülkeleri ile münasebetlerimizin geliştirilmesi
ne özel bir önem atfetmiştir. Bir çoğu ile tarihi ve kültürel bağlarla da 
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bağlı olduğumuz bu ülkelerle gerek siyasi, gerek ekonomik ve ticari te
maslarımız elle tutulur, gözle görülür şekilde arttı. Şuna inanıyoruz ki, 
Türkiye, İslam alemi içinde layık olduğu mevkii bulduğu ölçüde, · Batı' da 
ve dünyanın her köşesinde itibarı ve ağırlığı artan bir ülke haline gelecek
cektir. Aynı çerçevede, Batı'da ağırlığı olmasının, İslam ülkeleri nezdin
de Türkiye'nin değerini arttıran bir unsur teşkil ettiğinin gözden uzak tu
tulması lazımdır. Bu sebeplerledir ki, Türkiye, lslam alemi ile Batı dün
yası arasında olumlu bir 1köprü meydana getirdiğine ve bu rolünün gide
rek artacağına gönülden inanmaktadır. 

İktidara 1geldiğimiz günden bu yana, Suudi Arabistan gibi birçok İs
lam Ülkesi ile aramızda samimi ve verimli bir işbirliği anlayışı doğmuş 
bulunmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin İslam Ülkeleri arasında eko
nomik alanda liderlik rolünü üstlenebileceğini .. de ortaya koymuştur. Sa
yın Cumhurbaşkanımıza, Kazablanka zirvesinde, İslam Konferansı Eko
nomik 'Ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığı'nın tevcih edilmiş 
olması ve İstanbul' da geçen ay düzenlenen Komite'nin ilk toplantısının 
sağladığı başarı, bu kardeş ülkelerin Türkiye'ye gösterdiği itimat ve iti
barın göstergesini de teşkil etmiştir. 

Doğumuzdaki komşularımız İran ve Irak ile münasebetlerimizi ara
larındaki savaş karşısında, tarafsız kalma politikamız çerçevesinde yürüt
tük. Ancak, tarafsızlığımız, ilgisizliğimiz şeklinde değil, bilakis insancıl 
ve ekonomik bakımlardan yardımcı bil- zihniyet içinde tezahür etmiştir. 
Siyasi alanda, hu iki ülke arasındaki trajik ·savaşın biran önce sona erdi· 
rilmesi ve her Jki taraf için de_ kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulabi
mesi için, gerek ikili gerek çok taraflı seviyede gayretlerimize aktif şe
kilde devam ettik. Ben, Nisan - Mayıs aylarında Pakistan ve Libya ile bir
likte İran ve Irak'ı da ziyaret ettim. Tabiatıyla, h~lisane temennimiz, İs
lam alemini der.inden yaralayan bu savaşın sona erdirilmesine müncer ola
cak barış ortamının biran önce oluşmasıdır. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, :sosyalist ülkeler ile münasebet
lerimizi karşılıklı anlayış ve çıkar esaslarına dayandırdık. Bu ülkelerle ti
caretimizi artırabilmek maksadıyla bir takım yeni düzenlemeler getirdik. 
Bunun neticesinde de, ekonomik ve lticari ilişkilerimiz yeni bir canlılık 
kazanmaya başladı. Karşılıklı delegasyonun ziyareti gerçekleşti. Sovyetler 
Birliği Başbakanının pek yakında ülkemizi ziyaret edecek olması, sosya
list ülkelerle kurduğumuz olumlu diyalogun bir tezahüru olduğu kadar, 
çok yönlü ve dengeli dıŞ politikamızın bir ifadesidir. 

Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizin, bütün iyi niyetimize 
rağmen, henüz olumlu bir mecraya girememesinden, iki ülke arasında bir 
diyalog ~rtamının noksanlığından kimin sorumlu olduğunu artık bütün 
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dünya bilmektedir. Bir yıl boyunca, yorulmadan, usanmadan uzattığımız 
zeytin dalını karşı taraf bir türlü ucundan tutmak cesaretini gösteremedi. 
Sebebi ne olursa olsun, hangi çıkar esaslarına dayanırsa dayansın, Yunan 
Hükümctinin bu tutumu gerçekçilikten uzak ve hatalıdır. Yunan halkının 
da bunun şuuru içinde olduğuna eminim. Başbakan · Papandreu'nun 
NATO"da yarattığı sun'i Limmi krizi, bu :yaklaşımın ne ölçüde zararlı ola
bileceğini bir .kere daha sergilemiştir. Biz, herkesin şunu iyi bilmesini isti
yoruz : Türkiye, Ege' deki hak ve meşru menfatlerinin korunması husu
sunda azimlidir. Bunu yaparken de Yunanistan'la, meselelerin barışçı yol
larla çözümüne dö'nük olumlu bir diyalog arayışı içinde -olmaya devam 
edecektir. Yunan Başbakanının, samimiyetle uzattığımız bu dostluk elini 
ergeç sıkacağına olan inancımızı yitirmek istemiyoruz. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin başlattığı aracılı görüşmeler 
sonucunda, Kıbrıs'ta iki 'toplum arasında diyaloğun yeniden tesis edilmek
te olmasından memnuniyet duyuyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş'ın yapıcı yaklaşımı sayesinde, Ocak ayında iki toplum liderinin 
eşitlik esası üzerinden bir zirvede bir araya gelecek olmaları, Kıbrıs'ta ka
lıcı ve ':adil bir çözüm bulunması süreci içinde bizi yeniden ümitlendirmiş
tir. Büyük s~bır ve fedakarlıklarla gelmiş olduğumuz bu noktada, temen
nimiz, Rumların bu fırsatı da ,hedef etmemesidir. Meseleyi yakından takip 
eden memleketlere bu hususta büyük sorumluluk .düşmektedir. Zira, 
Türk tarafının yapıcılık ve iyiniyet sınırlarının daha fazla zorlanmasının 
mümkün olmadığını herkesin iyi bilmesi lazımdır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Son olarak, Uluslararası terörizm kısac~ tema~ etmeden geçemeye
ceğim. Sayısız değerli insanımızı şehit verdiğimiz, günümüzün insanlığa 
karşı bu iğrenç cinayetlerinin, hiçbir ülkeye veya gruba fayda getirmeyece
ğinin iyice anlaşılması zamanı çoktan gelmiştir. Terörizm tacirliğini ya
panların da bu melanetin içinde boğulabileceklerini gözden uzak tutma
malarını tavsiye ederiz. Biz medeni ülkelere düşen görev, Uluslararası te
rörizmle mücadele yolunda etkin bir işbirliğini vakit geçirmeden gerçek
! eştinnektir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümetimizin bir yıllık icraatını şimdi kısaca özetleyeyim. 

Hükümetimiz, iktidara geldiği gün, idari 'reformun ilk paketini teşkil 
eden 17 adet kanun hükmünde kararname .ile daha güvenoyu almadan ic
raatına başlamış ve aradan geçen bir yıllık müddet zarfında hızını bir ·gün 
dahi yavaşlatmadan faaliyetine devam etmiştir. Süratli icraatımızın bir 
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göstergesi olarak, bir yıllık \iktidar devremizde 157 kanun tasarısı, 70 ka
nun hükmünde k-ararnaınede ve 1395 kararname hazırlandığını belirtmek 
isterim. Bu dönemde, ·Parlamento tarihimizde görülmemiş bir heyecanla 
çalı~an TBMM tarafından 124 adet kanun kabul edilmiş '.bulunmaktadır. 
Yeni Anayasamızın öngördüğü bütün kanunlar, süresi içinde çıkarılmıştır. 

Hükümetimiz iş bitirici hükümettir; Bildiğiniz gibi hızlı ça!lışmamız, 

çeşitli çevreler tarafından tenkid bile edilmiştir. 

İş bitiriciliğhnizin en güzel örneği olarak İstanbul - İzmit yolunu gös
terebiliriz. 15 yıldır bitirilemeyen bu yolun inşaatını hızlandırarak ;28 
Aralık'ta hizmete açacağız. Hai~rlarsanız. bu yolu 1984 sonuna kadar bi
t~receğimizi ~ıaadettiğimizde, pek çok kimse bu iddiamıza şüphe ile bak
mıştı. 

Değerli Basın Mensupları, 

İktidarımızın ilk yılı olmasına rağmen, ekonomide aldığımız netice
ler, son dönemin en parlak neticeleridir. Daıha .önce de belirttiğim gibi, 
kararlı ve tavizsiz !mücadelemiz sonunda enflasyon son laylarda ciddi bir 
azalma eğili~ine girmiş, büyüme hızı son yedi yıllk dönemdeki en yüksek 
seviyesine ulaşarak, 5,7 olmuş, ihracatta 7 milyar dolarlık sınır aşılarak 
rekor ~ırılmı$, yatırım ve üretim gerçekl~şmeleri artmış, vadeli mevduat 
hacminde yüzde 96'lık bir artış kaydedilmiş, KİT karlan ve yaratılan kay
naklar en yüksek noktalara ulaşmıştır. İthalattaki serbestleşmeye ve 2,6 
milyar dolarlık dış ~borç ödemelerine rağmen, rekor seviyedeki döviz re
zervi birikimine bu dönemde erişilmiştir. 1979'da sanayi ürünlerinin ih
racat içindeki payı % 34 iken, 1984'de bu nisbet % 75'e çıkarılmış, Tür
kiye artık bir sanayi ülkesi hüviyeti kazanmıştır. 

Önemli bir konuyu da vurgulamak isteriz. İlk defa 1984 yılında çok 
uzun yıllardan beri sanayide programlı elektrik kısıntısı yapılmamıştır. 
Ve bundan dolayıdır ki, yaz saatini kaldırarak, kış satine dönebildik. Önü
müzdeki yıllarda inşallah Türkiyemiz bir daha programlı elektrik kesin
tisi görmeyecektir. 

Yatırımlar daha hızlı bir artış temposu girmiştir. 1984 yılı yatırım 
malları ithalatı, 19S3 yılına \göre dolar üzerinden % 4, mark üzerinden 
% 17'ye yakın bir artış göstermiştir. Yatırım mallarımızın büyük çoğunlu
ğunu Avrupa'dan ithal ettiğimiz için, yatırımlardaki ·bu artışın önemini 
bilhassa vurıgulamak gerekir. Yatırım mallarının ithalatının artışında 

önemli bir noktayı unutmamak gerekir. Eskiden fabrikalarımız için ge
rekli makihaların çoğunu . dışardan ithal edePdik. Şim rl.i !bunların pekço-
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ğunu Türkiye'de imal edebiliyoruz. Yeni yatırım malları ithalatının yıllar 
itibariyle artmaması gerekirken buna rağmen artmış olması, Türkiye' de 
ciddi bir y,atırıin . gayretinin mevcudiyetini ispatlar. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümetimizin temel hedefleri arasında yer alan bütün konularda 
programımızda belirttiğimiz istikametinde icraat göstermiş ve büyük atı
lımlar yapmış olmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. 

Milletlerin hayatında bir .yıl çok küçük bir zaman parçasıdır. Siyasi 
tecrübeler, hele büyük badireler atlatmış bir ülkede yeni kurulan hükümet
lerin icraata çekinerek başladıklarını göstermektedir, kısa vadeli endişe
den uzak, memleketin hiç el atılmamış, dokunulmamış meselelerinin üs
tüne korkmadan, çekinmeden cesaretle gittik. Geçmişte, uzun yıllar yapı
lamayan işleri bir yıla sığdırdık. Gözümüzü 2000 yıllarının büyük, müref
feh ve \kudreli Türkiye' sine çevirdik. 

İcraatlarımızın müşterek özelliği, köklü, ciddi ve gerçekçi uygula
malar şeklinde . oluşlarıdır. Çok kısa bir zaman parçasına, iktisadı, sosyal 
ve idari yapıda değişiklikler meydana getiren büyük reformlar sığdırıl
mıştır. 

Osmanlı döneminden beri devletin idari teşkilatlanmasında gerçek
leştirilen en önemli idari reform, kadro ve personel reformları ile birlikte 
uygulamaya konulmuştur. İdari usul ve işlemlerin . sadeleştirilmesine sü
ratle başlanmış, tapudan pasaporta, nüfustan mfrasa, emekli aylıklarının 
ödenme şekline kadar köhnemiş bürokratik işlemlerin tasfiyesine girişil
miştir. 

Uyguladığımız ekonomik modelde, ithalatın serbestleştirilmesi ve 
Türk Parasını Koruma mevzuatındaki değişiklikler, başlıbaşma bir eko
nomik yapı değişikliği mahiyetindedir. Türk ekonomisi, bu ve benzeri 
gerçek reformlar sayesinde ilk defa dünya ekonomisine açılabilmiş ayak
ları üzerinde, gittikçe artan bir güçle durmaya başlamıştır. 

Bu dönemde yepyeni bir anlayışla Beşinci Yıllık Kalkınma Planı ha
zırlanmış ve uygulanmaya konulmuştur. 

Mali sistem dikkatle gözden geçirilmiş, 1983'de yüksek miktarlarda 
devralınan bütçe açıkları, 1984'te büyük zorluklara rağmen azaltılabilmiş, 
1985 yılı bütçesi :uygulanan ekonomik politikaya muvazi bir anlayışla ha
zırlanmıştır. Ücretlilere vergi iadesi uygulamasıyla, bir taraftan orta direk 
desteklenirken, diğer taraftan seı:1best rekabete dayanan piyasa ekonomi-
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sinde bir temel taş daha yerine oturtulmuştur. Yeniden ;değerlendirmeyi 
otomatikleştiren sisteme geçirilirken, yıllar yılı problem halinde kalan ser
vet beyanı kaldırılmıştır. 

Türk ekonomisinin tabuları, ayakbağları birer birer ortadan kaldırıl
maya başlanmıştır. Artık ithal ikamesi iddiasıyla güdük sanayilerle iktifa 
edilmeyecek, Türk Parasını Koruma iddiasıyla döviz kacakçılığına yol açıl
mayacak, her çeşit tekel yanlışlıklarıyla ekonominin önü tıkanmayacaktır. 

Yıllardır sadece edebiyatı yapılan müzminleşmiş ekonomik ve sosyal 
reformlar, Hükümetimizin bir yıllık icraatı süresinde gerçekleştirilmiş
tir. 1960'dan beri sözü :edilen iKatma Değer Vergisi Kanunu çıkartılmış ve 
uygulama hazırlıkları bitirilmiştir. Her yeni Hükümetin gündeminde yer 
alıp da bir türlü neticelendirilemey~n Tarım Reformu, İmar Affı, Kıyı Ka
nunu, Askerlik Sisteminde yeniliklerin tahakkuku, tarımda sosyal güven
lik uygulanmasına başlanması, gene bir yıllık icraat dönemini henüz ta
mamlayan hükümetimize nasip olmuştur. 

İcratımız içinde, mahalll idarelerin ıgüçlendirilmesi ayn bir önem ta
şımaktadır. Mahalli idarelerimizin sağlam mali kayn~klara kavuşturul
ması ve modern bir şehirçilik an~ayışının sonucunda büyük belediye ida
relerinin ~uruiması temin edilmiştir. 

Konut problemine büyük bir cesaretle yaklaşılmış, bu konuda kısa 
sürede Hükümet Programında vaadedilenin üzerinde atılımlar gerçek
leştirilmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yöreler daha önce benzeri görülmemiş ciddi 
tedLirlerle teşvik edilmiştir. 

Dış politikada, Atatürk'ün «yurtta sulh, cihanda sulh» düsturundan 
hareketle bütün dünya ile ve komşularımızla iyi geçinmeye çalıştık. Muh
telif grup ülkelerle olan münasebetlerimizi çok yönlü ve dengeli bir siya
setle en iyi şekilde ayarladık. 

Anahtarları itibariyle aksettirmeye çalıştığım bütün bu faaliyetler, 
milletimize hizmet heyecanı ile gecesini gündüzüne katan bir kadronun 
bir yıllık kısa bir sürede gerçekleştirdiği icraatın sadece bir bölümünü teş
kil etmektedir. 

Her zaman tekrarlıyorum : 

ÜlJcemiz, insanımızın çalışkanlığı ve ka'biliyeti,, tabii kaynaklan 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 olmanın 
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tarihi tecriibetıine sahiptir. Milletler arasındaki medeniyet yarışında geri 
kalmamızın meşru ·ve makul bir sebebi olamaz. Milletimize doğru hedef
ler gösterilcliği, önüne konulan manialar kaldırıldığı, birlik ve beraberliği 
bozulmadığı müddetçe aşamayacağı engel, çözemeyeceği mesele yoktur. 

Geleceğin büyük, kudretli ve müreffeh Tur kiye' sinin temellerini atı
yoruz. 

İnşallah on yıl sonra Türkiyemizi dünyanın sayılı ülkeleri arasına 

sokacağız. Türkiyemizi yapyeni, kavgasız, ileri ve modem bir ülke haline 
getirmeye azmettik. 

Şuna yürekten inanıyoruz ki, bu millet çok daha iyi günlere, daha 
iyi hizmetlere ve mesut bir geleceğe layıktır. 

Bu duygularla hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 7. BASIN TOPLANTISI 

SORU VE CEVAPLAR 

15 Aralık 1984 

So r u : - Cumhuriyet Gazetesi/Hasan Uysal : Sayın Başbakanım, 
Hükümetin 1birinci yılının dolması nedeniyle yaptığınız basın toplantı
sında isteğiriıle ilgili konu; Türkiye'nin gerçek demokrasiye ulaşabilmesj 
konusunda 1984'te sizce önemli gelişmeler olmuş mudUij? 

Ekonomik gelişmeler konusunda 'Sık sık yinelediğiniz, on yıl sonra 
(bile ya da gilbi), Tüııkiye'nin gerçek demokras.:.ye kavuşması konusunda 
bir süre tahmininiz var mı? Buna bağlantılı olarak; Türkiye' de insan hak
larına asgari ölçülerde uyulµyor mu? İnsan hakları konusunda 1985 yılı 
için ne v~d ediyorsunuz? 

_ Cevap : - Şimdi, zannediyorum basın toplantrsı metninde 4e 
bahsettiğim gibi genel demokrasi konusunda ciddi ilerlemeler, kaydet
tiğimiz muihakkaktır.Dost ve düşman herkesin iyi bilmesi lazım ki, Tür
kiye, çok zor bir dönemden geldi. Ülkemiz günde 20 cana mal olan ve 
toplam olarak S bin insanın hayatını 'kaybetmesine sebep olan, 30 bin
den de fazla yaralıyla belki hiç bir memlekette görülmeyecek, büyüklük
te hir hengfuneden, anarşiden geldi. 

Bunun kazınması, yeni ıbir hüviyetle meselenin geliştirilmesi tabi
atıyla 'kabul edersiniz ki bir zaman süreci içerisinde olur. Üç yıllık kon
sey yönetimi döneminde .bu durumun bir daha tekerrür etmemesi için 
gerekli çalışmalar yapılmış, birçok kanunlar hazırlanmış, Anayasa !ha
zirlanmış ve nihayet seçimlerle demokratik sisteme geçilmiştir. Biz buna 
ilaveten, basın toplantısında da açı'k ifade ettim, çok kısa hir zaman 
içerisinde Mahalli Seçimleri yaptık ve bu Mahalli Seçimlere, 6 Kasım'a 
da iştirak ettirilmeyen bütün partileri iştirak ettirdik. Hatta sonun için 
kanunda gerekli değişiklikleri de yaptık. Yapmasaydık, 6 Kasım seçimle
rine ·katılamayan partiler bu seçime de iştirak etmeyebilirlerdi. Hadise
nin münakaşa konusu olmaması içinde gerekli değişiklikleri yaptık. Zan
nediyorum bu önemli bir aşamadır. Sıkıyönetim, kademe kademe kaldı
rılmaktadır. ·Bugün memleketimizin il sayısı olarak yansında sıkıyöne
timin kaldın]mış, 25 il'de de normal yönetime geçilmiştir. Ve bu nor-
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mal yönetimde herhangi bir aksama da · yoktur. Ta!b.iatıyla •bütün bu ko
nularda şunu da ifade ediyorum «On sene» gibi bir söz söylemedim. Ana
yasamızda belli dönemler ·konulmuştur . . Geçiş dönemleri konulmuştlır. 
Anayasamıza dikkat ederseniz geçici maddeleri vardır. Bu geçici madde
lerde beş senelik, yedi senelik, on senelik bir takım merhaleler konul
muştur. Ama bu demek değildir ki, Türkiye' de demokratik idare geliş
meyecek, hayır çok süratle gelişiyor. Ve inanıyorum ·ki, iktisadi yapımız
daki sıkıntılar da hafiflerken, bir taraftan demokratik payıda da gerekli 
düzenlemeler daha iyi bir şekilde yapılmaya devam edilecektir. Ama ta
biyatıyla insan hakları konusunda batılı ülkelerin asırlar sonu elde et
miş oldukları noktalara, o ölçüler içerisinde bizim varmamız kolay değil
dir. Bunu da gerçek olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hedefimiz, 
Meclis konuşmamda da çok açık bir surette ifade ettiğim giibi 1988 se
çimlerine giderken, Tü:r.kiye'de demokratik sistemi tam manasıyla otur
tarak seçime gitmektir. Tabii Anayasa'nın getirdiği limitasyonlar hariç. 
Onu kabul ediyorum. Onun haricinde tam manasıyla seçimlerin yapılma
sı, seçimlere gittiğimiz zaman Türkiye' de demokratik sistemi bu man"a
da yerli yerine oturmuş olarak görmek en büyük -idailimizdir. 

Soru : - Trabzon' dan Musa Alioğlu : Sayın Başbakanım, basın 

toplantısında, 1985'te tarım alanından altın yıl bahsediyorsuı~uz. Biz 
Tr.aıbzon' dan üreticinin, çay üreticisinin olduğu bir bölgeden geliyoruz. 
Çay'dan, özel sektöre izin verdiniz. Vatandaş «devlet aradan çıkarsa bi-· 
zim özel sektörle olan ilişkilerimiz nasıl olur?» diyor, · yani kazanç ko
nusunda bir tereddütleri var. Birinci sorum bu. 

İkinci sorum; kalkınmada birinci ve ·ikinci derecede öncelikli H
l.erden bahsettiniz. Bölgemizdeki Artvin ve Gümüşhane illeri bu illere 

dahildir. Ulaşımı zorlukla olan sizin de gördüğünüz lbu illere özel sektö

rün gideceğine inanıyor musunuz? 

Üçüncü sorum; Hasan atkadaşımın sorusuyla bağlantılı. Sıkıyöne

timin tamamen kaldırılmasında bir tarih verebiliyormusunuz? Özellikle 
Üniversite bulunan iller açısından. Teşekkür ediyorum. 

Cevap : - Şfmdi hemen şunu ifade eqeyim ki, çay kbnusund8.. 
bir çay ödemeleri konusu ' vardır. Bu muhtelif şekillerde sorulur. Geçen 
sene iktidara geldiğimiz zaman çay ödemeleri yapılmamıştı. Biz çay öde
melerini geçen sene Ocak sonuna kadar zor Ödedik, hepsi 34 milyarlık 
bir ö4eme idL Bu sene çay alımlarının yekünü 57 milyar liradır. Bu 57 
milyar liranın Şt,ı ana kadar ·beldi 37 - 40 milyarı ödenmiştir. Taıbii geçen 
seneden daha fazla bir rakam yıl sonundan evvel ödenmiş oluyor. İnşal
lah Ocak içerisinde de .gerisini öderiz. Bunu ilgililere söyleyebilirsiniz. 
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Şimdi çayın üzerindeki tekel kalkıyor. Şöyle düşünelim. Pamukta devlet 
tekeli varını? Yok. Ama gerektiği halde, devlet desteği daima var. Biz 
tarım ürünlerinde, hele bölgesel ürünlerde destekleme konusunu fbu ka
nunla kaldırmış değiliz. Daha evvel çıkmış kanunlarımızda destekleme, 
çiftçinin desteklenmesi konusu mevcuttur. İıkincisi; · ÇA YKUR görevine 
devam edecektir. Belki zaman içerisinde aradaki !birliklere, kooperatif
lere devri düşünülebilir. Şu anda böyle birşey düşünmüyoruz, ama dü
şünülebilir. Yalnız şunu ifade edeyim; özel teşebbüsün gelmesi çay üre
timinin hem kalitesini artırır, hem de üreticiye daha fazla fayda sağlar. 
Bunun misalini, biz İzmir bölgesinde uygun bir politika tatbik ettiğimiz 
zaman tütünde gördük. Tütünde tekel var. O manada tekel var ama, tü
tünde özel sektör de var. Tütünde özel sektör de geliyor, tütün alıyor. Bu 
sene Batı' da, Ege' d.e daha piyasa açılmadan özel teşebbüs tarafından tü
tünlerin hemen hemen büyük bir ekseriyeti satın alınmıştır. Nasıl alın
mıştır. Şu kayıtla alınmıştır; Tekel'in vereceği taban fiatının 100 lira 
üzerinde, 150 lira üzerinde şimdiden pazarlık yapmışlardır. Bu üretici 
lehine fevkalade önemli bir hadisedir. Zaten devletin desteğine dikkat 
ediniz, devletin desteği, üreticinin malının belli ibir maliyet değerinin al-

tına düşmemesini temin için getirilmiş bir destektir. Mesele akıllı bir 
şekild~ ortaya konulursa inanışım olur ki, çay üreticisine bu konunun 

özel teşebbüse de açılması çok farda sağlayacaktır. Bunu da inşallah 

hep beraıber göreceğiz. 

Diğer sorunuz Artvin ve Gümüşhane illeri ile ilgili. Bu illerimiz 

kalkınmada öncelikli, birinci derecede öncelikli iller arasında bu da doğ

ru. Biz programımızda, yani parti programımızda ve seçim beyanname

mizde ve arkasından da Hükümet programında da çok açık bir surette 

ifade etti ki, kalkınmada ,öncelikli yôrelerde devlette, hatta arzu etmedi

ğimiz sanayi sektöründe dahi yatırım yapılacaktır. Bu açık seçim orta

dadır. Özel teşe'bbüs gelmezse bu sahada devlet yatırım yapar, öncülük 

yapar ve zamanı gelince oradaki halka bu işleri devreder. Bu programı

mızda var. Devletin tabiatıyla bu bölgelerde yapacağı önemli işlerden 

bir tanesi alt yapı meselesidir, yollardır, alt yapısının hazırlanmasıdır, 

köy elektr1fikasyonudur, köy içme sularıdır, diğer bir takım tesislerdir. 
Hemen şunu ifade edeyim ki, biz bugün bu bölgelerdeki devlet yatırım

larını geçmiş yıllara göre çok daha yukarıya çıkarma azmindeyiz ve ni

tekim 1985 programında, 1983 ile mukayese ettiğiniz zaman kalkınmada 

öncelikli yörelere yüzde 17 .5 olan yatırım nispeti yüzde 25 'e çıkarılmaık

tadır. 
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Kamu ortaklığı fonuyla da ilgili olarak, bu bölgeue yaanmlar, istih
dam getirecek yatırımlar da ayrı bir şekilde desteklenmektedir. Bu ba

kımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın, kalkınmada öncelikli yörelere bu 

iktidar döneminde ümid ediyorum ki, geçmiş yılların. tecrü'besi de na.zarı 

itibare alınarak çok esaslı tedbirler getirilmiştir. 

Soru : - Tokat' tan Mehmet Camgözoğlu : Sayın Ba~akanım, 

milyonlarca seııbest çalışan Türk esnafı ve sanatkarı Bağ- Kur'a kayıt
lıdır. Uzu.o.ca lbir süredir sosyal güvenceleri sözkonusudur. Böyle hir ça
lışma olduğunu ibiliyoruz. Fakat henüz gerçekleşmemiştir. Bağ - Kur'İu
lar mağdur durumdadır. :Aynca emekli aylıkları da çok ci!zi olup, ıbu
günkü şartlarda geçinilmesine imkan olmayan miktardadır. Bağ - Kur' 
lulara daha .jyi hakların verilmesi dileğiyle teşekkür ediyorum, efendim. 

Cevap : - Bütün Sosyal Sigorta sistemi gözden geçirilmektedir, 
bu konl:l konuşmamda da var. Tarımda ilk defa sosyal sigorta_ tatbikatı
nı ibu dönemde başlattık. Bağ - Kur meselesinde de hazı prdblemler var, 
bunları da biliyoruz. Ama bu konuda da çok ciddi çalışmalar vardır. Biz 
ortadireğin en önemli elemanlarından biri olarak gördüğümüz için, ·es
naf 'konusuna çok önem verdik. Sanayi siteleri yanında onların sosyal 
meselelerine de önem veriyoruz. Yalnız şunu hemen . ifade edeyim ki, 
sosyal konuların iktisadi konularla paralel gitmesi lazımdır. Karşılığı 

olmayan bir şeyi vermek sadece Allah'a ma'J:ısustu. Yani lbu hesaplan, ki
tapları da çok iyi yapmak mecburiyetindeyiz. 1Ben herzaman bütün · ha
reketimiroe bu nokta üzerinde duruyorum. Emeklilerin· gerekli emekH 
ödeneklerini, yani kesintilerini yapamazsak, 1karşılığını da veremeyiz. 
Hepsi döner dolaşır devletin- bütçenin üzerine ibüyük haline gelir. Bu 
nokta da fevkalade önemlidir. Bütçenin üzerine ytik haline gelmesi mev
cut çalışanlarımıza daha fazla yük vurulması demektir. Onun için bu 
noktalan 'bu anlayış içerisinde, ama toplumumuzun geleceği !bakımından 
da dikkatli bir şekilde inceleyip yerine getirmeye meoburuz. Esnaf ne 
fazla desteğe layık olan gruplarımı:zdan bir tanesidir, !bunu da açıkça 
ifade etmek isterim. 

Soru : - Bursa Hakimiyet Gazetesi/Erol Nural : Sayın ıBaşhaka
nım !ben iki soru soracağım. Bursa'nın şu anda üç ana sorunu var, bun
lardan birisi Demiryolu bağlantısının Bursa'ya kadar ulaşması, şehir içi
ne raylı sistem yapılmasl için belediye çalışmalar yaıpıyor ve Mudanya 
ile Gemlik limanlarının .gerektiğinde cevap .vermemesi. İhracatın iyice 
rattığı bu dönemde ihracatla ilgili lbu sorun, sanayicileri ve ihracatçı
ları güç durumda bıraktı. ·Bu sosyal ve organize sanayi bölgesinde 112 
fabrika var. ıBun1ara Tofaş ve Merinos dahil değil. 
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Fabr:lkaların yansı ihracata yönelik çalışıyor ve ihracatçılar Mu
danya ve Geml·ik limanlarının yetersizliği nedeniyle mallarını Bandır
ma veya lsta.D'bul'a mallarını götürmek zorunda kalıyodar ki, bu da bü
yük nakliye paralarına neden oluyor. Sayın Maliye ıve Gümrük Bakanı
mız Kurtce'be Alptemoçin konuyla yakından ilgileniyor. Hatta Mudanya' 
da büyük bir liman · yapımı için söz bile verdi. Ancak, ben sizin bu konu
daki ıgörlişlerinizi rica ediyorum. Bursa'lı -ihracatçılara bir müjde ver
mek istiy0rum. Teşekkür ederim. 

Cevap : - Şimdi açıkça bir noktayı söyleyeyim ki, iktidara geldi

ğimizden 1buyana füracatı gelişen 'bir ülkenin ithalatı da gelişir düşünce

siyle ihracatın geliştirilmesine ve bunun beraberinde liman meseles1ne 

büyük önem veriyoruz. 

Bayındırlık İskan Bakanı ile ·birkaç kere yaptığımız görüşmede, 
Marmara Bölgesinde ciddi bir liman açığı olduğu kanaatindeyiz. Bu böl
gede, M~danya Gemlik ya da o civarda başka bir yer ama karayolu ve 
ileride demiryolu irtfüatını da nazarı i tibare alacak ibir sistem üzerinde 
çalışacağımızı söyleyebilirim. Otoyol da dahil. 

S o~u: - Güneş/Burhan Kardeş: Sayın Baş.bakanım, ülkemizde 
ekonomi kadar ·kamuoyunun büyük ilgisini çeken bir de spor olayı var. 
Sporumuzun son dönemde bir kargaşa içinde olduğu, spor hasmın gün
deminde. Spor kamuoyunda Milli Eğitim ile Gençlik Sporun ayrılması 
halinde daha fazla yarar sağlanacağı görüşü hakim. Bu konudaki görü
şünüz nedir. Efendim ayrıca futbol konfederasyonu 'başkanı Kemal Ulu
su'ya manevi desteğiniz devam edecek mi? 

Cevap : - Spor konusu ile ilgili soru geleceğini ·biliyordum. Yani 
hazırlanmış olarakta konuşma durumunda değilim. Spor Gençlik ve Spor 
meselesi bizim parti programımızda ve seçim beyannamemizde açık se
çik ortaya konulmuştur. Bu meseleye, milletimizin de çok hüyü'k bir 
alaıka duyduğunu görüyoruz. Mesele 1bir siyaset meselesi değil, halkımı
zın ilgi duyduğu önemli bir meseledir.· Gazetelerimizin bir sayfası buna 
atfedilmiştir. Hatta bazen !bir sayfa değil, iki sayfaya çıkıyor. Televizyon 
programlarında ister olimpiyatlar olsun, ister ıfutıbol maçları olsun ilg~ 
nedeniyle çok geniş '.bir şekilde yayınlanıyor. Taıbii .şu ·anda en önemli 
olarak ,göriilen mesele, ıfutlbol meselesidir. Sualleriniz de onu gösteriyor 
zaten. Son on seneye baktığımız, ortalamaları ıve klüplerimizin duru.mu-

. nu diğer ülkelerle 'Ölçüldüğümüz zaman, bu işte çdk geri olduğumuz açık
seçik meydana ·çı'kıy.or. Zannediyorum Avrupa kupalarında son on sene
de ikinci tura geçen hiçbir takımımız olmadı. Hepsi !birinci turda eleni
yorlar veya var ise bir iki istisna vardır. Diğer ülkelerle olan maçlarımız 
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da ortada. Sayın Cumhurbaşırnnı'nın :hakkı var. Ben hatırlıyorum, ilk ik
tidara geldiğimiz sıradaydı, galiba Macaristan ile bir maçımız vardı·, ya

nılmıyorsam. Cumhurbaşkanımız o maça gitmişti. Biz de burada ·onu 

karşılamaya gittik. Maçın yarısında çıktı geldi «Bıraktığım zaman üç sı

fır' dı, şimdi kaç sıfır oldu dedi. Yedi sıfır .gibi bir netice almıştık. Arka

sından İngiltere maçını hatırlıyorum. Futboldaki meselenin uzun vadeli 
bir mesele olduğunu ka!bul etmek meCburiyetindeyiz. Yani öyle kısa va
deli bir sonuç almamız mümkün değildir. Uzun, saıbırlı, aynen enflasyon 

meselesinde olduğu gibi, yıllar alacak ibir mesele olarak kabul etmemiz 
lazımdır. Onun için sabır ve cesaretle mesele üzerinde yılmadan usan
madan programlara devam etmek mecburiyeti vardır. Tabii burada Ba
sın'a da 'bir taıkım vazifeler düşüyor. Birdenbire ne futbolcularımızı 

metheden bir şeyler kazandıkları zaman, ne de kaybettikleri zaman zem
medin. Burada da bazı yanlışlıklar yapılıyf•r. Onlara da çok yanlış bir 

istikamet ver.iliyor. Onu da söylemek -istiyorum. 

Şimdi gelelim Spor'a, spor konusu bizim seçim beyannamemizde, 

parti programımızda sporda gelişmenin temelinin okullar olduğu felse

fesinden kalkar. Yani ileride futbol'da da netice alacaksınız, basketıbol' 
da da netice alacaksanız, diğer bütün spor dallarında netice alacaksanız, 

bu işin temelinin okullar olması gereği vardır. Maalesef ·lbu da ancak Mil
li Eğitim ve Gençlik Spor Ba·kanlığı · birleştir~lerek bu ·yapılabilir. Yıllar 
önceki tatbikatta Gençlik ve Spor Bakanlığı okullarına girememişti. Bu
gün girdiğini iddia etmiyorum ama, biz iki bakanlığın birleştirilmesinin 

ana sebebi olarak, okullarda bu işin geliştirilmesi düşüncesinden hareket 

ettik. Yoksa mesele bir profesyonel spor meselesi değildir. Meselenin aslı, 

bu meselenin tabanda sağlam bfr şekiLde tutulmasıdır. Bu işte disiplinin 
de önemli olduğu kanaatindeyim. Biz üçüncü lig'i ortaya koyduk. Çok 

şehir devreye girdi. Disiplin sağlanmazsa netice hayırlı olmaz. Onun için 
bu konuda sorumluluk alanları mumkün olduğu kadar yetkilerle donat
mak mecburiyeti var. Biz herkese yetkileri yukarıdan aşağıya ve:rııriz. 

Benim kanaatimce, özellikle okullarda sporu geliştirmek açısından Mil

li Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı bir büt~n olarak kalmalıdır. 

Profosyonel konuyu yeni !baştan gözden geçireceğiz. Bu arada kal

malımıdır, orada kanştırılmalımıdır? Konusunu önümüzdeki günlerde 

ilgililerle oturarak konuşup, tavsiyelerini alacağız. Biz hatta basında bu 
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işi bilen arkadaŞlan da çağıracağız, gerekli temasları yapacağız. Profes
yonel meseleyi bu sistemden ayırmanın faydalı olup olmadığım gözden 
geçireceğiz. Ancak bu gözden geçirme yapıldıktan sonra kesin olarak bu 
iş şöyle olacaktır veya böyle olacaktır diyebilirim~ Birtakım yanlışlar 

varsa, bu yanlışlarda ısrar eden bir anlayışta ·değiliz. Yanlışlıklar var 
ise onları düzeltiriz. 

S o r u : - Kemal Ulusu'ya manevi desteğiniz var mı? 

Cevap : - Bizim kimseye ibir desteğimiz yoktur. Herkes Çalıştığı 
kadar, muvaffak olduğu kadar bizden destek görür. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 1984 YILINDA BAŞARILI 
İHRACAATÇILARA ÖDÜL VERME TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

19 Aralık 1984 

Anavatan iktidarı olarak en önemli konumuz ihracatın artırılması
dır. İhracatta son yirmi yılda önemli gelişmeler tesbit edilmiştir. ~960~ 
1970 arasında ihracaatta % 20 artış görülmektedir. Petrol krizi ~ürk 
ekonomisinde beklenmeyen menfi etkisi olmuştur. · 

Son yıllardaki dış ticaret gelişmesi dış ticarette itibarını arttır-

mıştır. . 
«Bu_ yıl ihracatta 7 milyar dolan aşacağız. Bu bütün dünyada ticare

tin gelişmediği bir dönemde, pnemli ibir başarıdır. Kalkınma hızını artır
mak için daha fazla yatının tyapmamız gerekir. \Kalkınma hızını iki ikatı
na çıkarmak için 2 milyar dolar döviz gerekir. İşte, ihracata bunun için 
önem ıveriyoruz. Memlekette işsizliği önlemek, kalkınma hızım artırmak 
istiyorsak, ihracata dayanmamız gerekir. İhracatımız bir anda 2 - 3 mil
yar dolar artmayabilir. Dışarıya güven verirsiniz. Eksiğinizin bir kısmını 
dış kredi, yabancı, sermaye şeklinde sağlarsınız ama, her /önümüze gelen 
krediye sarılma durumumuz yoktur». 

Son yıllarda ihracatımızda dikkat çeken bir başka önemli !hususta 
ihracaatın yapısındaki değişikliktir. 

1980 sonrası Türkiye Sanayi ülkesi yapısına ıkaıvuşmuştur. 

«1Bu sanayi nedir diye baktığımız . zaman görüyoruz ki, eksiklikleri
miz var. Daha ileriye gideceğiz, şu anda en ağırlıklı olan tekstil ama, bu 
ileride daha !başka sanayi dallarına doğru gelişebilir. Aslında bu kadar 
kısa zamanda ekonon::ıisinde bünye değişikliğine uğrayan :hiçbir ülke yok-
tur.» 

Türkiye rtaıbiat ·kaynaklarının zenginliği dikkat · çeken ülkelerden 
biridir. 

Bugün Tür.kiye' de sanayi' de canla başla çalışan genç kadro bulun
maktadır. 

İhracatta teşvik edici ana unsur kur ayarlamasıdır. 
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« 1980'lerin başında ihracat teşrvikleri çok fazla idi. Vergi iadeleri 
yüksekti. Faiz oranları düşüktü· 1984 başında esas teşvikin kur yoluyla 
yapıldığı kanaatinden hareket ettik. Bir çok malda, dünya ile rekabet ede
bilir hale geldiğimizi gördük.» 

«1984'den itibaren teşvikleri makul hadlere indirm~ operaşyonu ya
pılmıştır. 1983'de, ortalama vergi iadesi yüzde 23-24'ü, bu yıl yüzde 
11-12'ye indirildi. Hatta !bazı kalemlerde bu daha da aşağıya indirildi. 
1984 yılında, Merkez Bankası kaynaklarından kredi hemen h~en ıveril
mcmiştir. Hatta azaltılmıştır. 1985'e girerken, yeni bir sistem getirilmiş, 
'irtık iç kredi - dış kredi farkı ortadan kaldırılmıştır. Yani, ihracatçı ile sa
nayici arasında, kredi alma imkanları aynı hale getirilmiş, faiz farkı iade
si de L}'eni bir sisteme bağlanmıştır. Katma değer ver.gisiyle de yeni bir 
sistem getiriliyor. Bu vergiyle, ihracatta yeni bir iade sistemi getirilmek
tedir.» 

1985 yılında kısa vadeli dış kredi imkaJ:!larının genişlemesini bekle
mekteyiz. «bunun yanında enflasyon şiddetini kaybedeceğinden ıkur ayar
lamaları da azalacağı için, ihracatın ana. teşviki, prefinansman kredileriy
le olacaktır; Faizler de yarvaş yavaş aşağıya çekilecektir.» 

1985 yılında yatırımlar, ihracaat ve sanayi üretiminin artması bek
lenmektedir. Bunun belirtilerini 1984 yılı ikinci yansında gördük. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM GRUB 

TOPLANTISINDA Y APTIGI KONUŞMA 

20 Aralık 1984 

Tesbitlerimiz Vatandaşlarımızın Anavatan Partisine güven ve iti
matı devam etmektedir. 

25 Mart Mahalli Seçimlerinde partimizin aldığı oy ile milletimiz iti
madını yenilemiştir. 

«Eğer 25 Mart seçimlerinde yüzde 40'ın altında oy almış olsaydık, 
dışarıdaki siyasi partilerin sesini kesmek mümkün olmazdı. Ve samimi
yetle söyleyeyim ki, böyle bir durum karşısında erken seçimi düşünür
dük. Fakat, mahalli seçimlerde vatandaşımiıZ, bize itimat ettiğini tekrar
lamış ve. 'bunun neticesinde dışarıdaki siyasi partiler, seslerini kesmiş
lerdir» 

Siyaset bir tutkudur. Siyasete atılan kişiler ne hikmetse günü gel
diğinde ve şartlar gerektiği zaman kendiliğinden siyaseti bırakmamakta
lar. 

«Halkın alkışlaması önemli değil, sözlerinizi. dikkatle dinleyip din
lemedikleri önemlidir. İşte halkımız, bizim sözlerimizi dikkatle dinliyor, 
bize inanıyor» · 

ülkenin bir yıl içinde katattiği mesafe bütün herkesin malumudur. 
Ekonomide düzlüğe çıkılmıştır. Ulaşılması istenen hedeflere vanl

mııstır. 

«Tütkiye'nin ekonomik yapısını değiştirdik İhracatımız arttı, Tür
kiye, sanayi ürünleri ihracatında yüzde 75'e ulaştı. Tarım ürünlerinin ih
racatı ise yüzde 25 dolaylarındadır. Fakat bu hiçbir zaman . tanın ürün
leri ihracatında gerileme olduğunu göstermez. Çünkü Türkiye'nin eko
nomile kompozisyonu değişmiştir, iıhracat kompozisyonu değişmiştir. 

Şunu da belirtmek isterim ki, ziraata gereken önem verilmektedir. 
Atatürk Barajı giıbi dev tesislerin bir' an önce tamamlanmasına ça

lışıyoruz. GAP projesinin finansmanı teıni,n edilmiştir. Diğer barajlar 
için de finansman sağlanmıştır. Türkiye, yılda 4 milyar dolara yakın dö
vizi petrol için harcamaktadır. Ümit ediyorum ki, petrol ihtiyacımızın 
önümüzdeki iki-üç sene içersinde büyü.k bir bölümünü kendi kaynakları
mızdan karşılayacağız. Bu çok önemlidir. Diyarbak1r ve Adıyaman'da ya
pılan petrol çalışmaları sırasında yeni ümitler belirdi.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN ZİA ÜL HAK'A GÖNDERDİGİ KUTLAMA 

MESAJININ METNİ 

21 Aralık 1984 
Ekselans 

General Muhammed Zia üI Hak 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Ekselans, Değerli Kardeşim, 

Türk Hükümeti ve şahsım adına, 19 Aralık günü Pakistan' da yapı
lan halk oylamasının fevkalade memnuniyet verici sonuçlan münasebe
tiyle Zatialinize en samimi kardeşçe t~briklerimi sunmaktan büyük şeref 
duyuY:orum .. 

Pakistan halkı tarafından ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı ola
rak onaylanmanız, kendisini ülkesine udamış büyük bir lidere duyulan 
derin şükran hislerinin olduğu kadar, memleket hizmetinde yorulmak 
bilmez çabalarınız için gösterilen saygının da bir ifadesidir. Bu, aynı za
manda, yüce Pakistan milletinin 'bihakkın layık olduğu daiha müreffeh !bir 
hayatı sağlamak yolunda Zatıalileri tarafından maharetle geliştirilen yeni 
siyasal düzenlemeye karşı halkın tam güvenini de yansıtmaktadır. 

Değerli Kardeşim, bugüne kadarki başarılarınızla hayranlığımızı 

kazanmış bulunuyorsunuz. Dualarımız, yolunuzu aydınlatması ve başarı
larınızın idamesi için sizinle birlikte olmakla devam edecektir. 

Şahsi sağlık ve mutluluğunuz ile Pakistanlı kardeşlerimizin . refahı 
için eniyi dileklerimin kabulünü rica ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 1985 YILI BÜTÇESİNİN 
TBMM'DE KABULÜ SEBEBİYLE YAPTIGI KONUŞMA 

21 Aralık 1984 

Sayın Başkan, değerli milletveıkilleri, 1985 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve katma bütçeli idarelerle ilgili kanun tasarıları bugün burada 
yüce heyetiniz tarafından kabul edildi. Bunların 1985 yılının, yani önü.; 
müzdeki yılın hayatında önemli hir yer işgal edeceği kanaatindeyim. 

Bu l;>ütçe tasarıları kanunlaştığına göre, ki gerek bizim iktidarımı
zın, gerekse yüce Meclisin ilk bütçesidir. Bu bakımdan, 1985 yılında mil
letimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz uzun saatler, uzun günler devamlı 
bir Şekilde, gerek iktidara mensup, gerek muhalefete mensup milletve
killerinin çalışmalarıyla bu ta.sanlan yüce Meclisin önüne getirdi. Haki
katen başarılı bir iş yapmıştır, ıkendilerini huzurun:uzda bu vesileyle bir 
kere daha tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Büyük Meclisimiz de 
aynı şekilde günlerdir, bu bakanlik. bUtçeleri, katma bütçeler üzerinde 
enine boyuna görüşmeler yaptı, tenkitler yaptı, temennilerde bulundu 
ve netice iôbariyle bugünkü noktaya gelmiş bulunuyoruz. 

Şurası muhakkaktır; iktidar sadece burada kendi- dediğini yapmaz. 
Siz, m~telif partilere mensup olan üyelerimizin veya bağımsız üyeleri-

·· mizin burad~ tenkit ve temennilerinden muhakıkak istifade ederiz. Söy
lemesek dahi; yeri gelince söyleriz, yeri gelince söylemeden bundan isti
fade ederiz. Çünkü, doğru olan şeyi yapmak şiarımızdır. Gayet tabii, ken
di programımız istikametinde de çalışma yapmakla mükellefiz. 

Ümi1 ediyorumki, 1985 yılı memleketimizin. milletimizin bize ver
diği bu dar imkanlarla büyük talep karşısında en iyi bir şekilde ayarla
narak ve son kuruşuna kadar faydalı bir şekilde kullanılaraık, 1985 yılı 
sonunda yine \bir !başka 'bütçe için geldiğimizde, bunun hesabım da hu
zurunuzda açık kalplilikle verme imkanını yüce Allah bize nasip etsin. 

Değerli üyeler, ben de Sayın BaŞkanımızın temennisine uyarak, şu 
önümüzdeki 1985 yılının, memleketimiz ve milletimiz için daha bolluk, 
bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor, bütçenin tekrar, mil
letimize, memleketimize hayırlı olmaısım temenni ediyorum. Sağolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA'DA DÜZENLENEN 

«DEMOKRASİ VE BASIN» KONULU SEMPOZYUMDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

22 Aralık 1984 

Basın toplumlar için çeşitli görüşlerin kamuoyuna aktarılması için 
bir amaçtır. Ülkemizde sıyasi hayatta ba~ın bir bakıma kamuoyunun gös
tergesi olmuştur. Basının siyasi hayat için önemiııi bilen siyasi partiler 
zaman zaman basını kendi çıkarları parelelinde yönlendirmeye gayret 

göstermişlerdir. 

«Türkiye' de demokrasinin kökleşmesi basınla siyasi partiler ara
sında olan diyaloğunu çok iyi işlemes,i esasına dayanmaktadır. Geçmişte 
bazı partiler basınla iyi diyalog kuramama sonucu diyalogsuzluğun gü

nahını 'kendilerinden değil, basında aramış ve çözüm olarak kendi gaze
telerini kurmaya yönelmişlerdir. Bu bizce hatalı bir yoldur. İcraatına gü

venen bir partinin kendi finanse ettiği bir gazeteye ihtiyacı yoktur.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETLER BİRLİGİ BAKANLAR KURULU 

BAŞKANI SAYIN TİKHONOV'U ESENBOGA-ANKARA'DA 
KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

26 Aralık 1984 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı 
Sayın Nikolai nkhonov vaki davetimizi kabul ed~rek üç günlük resmi 
bir ziyaret için ülkemize gelmiş bulunmaktadır. 

Bu değerli konuğumuzu ve kendisine refakat eden Heyetin seçkin 
üyelerini Türkiye' de görmekten büyük memnuniyet duymaktayım. 

Türkiye; Kuzey komşusu Sovyetler Birliği ile mevcut iyi komşuluk 
ve dostca işbirliği ilişkilerine büyük önem atfetmekte bu ilişkilerin kar
şılıklılı:k esasına göre istikrar içinde geliştirilmesini ~rzulamaktadır. 

Sayın Tikhonov. ile bu yılın başlarında seçkin Sovyet lideri Andro
pov'un cenaze töreni münasebetiyle Moskova' da bulunduğum sırada, ya
rarlı bir görüşme yapmıştım. ·Bu görüşmemizin. ikili ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesi açısından bende bıraktığı çok olumlu izlenimleri bugün 
de aynen muhafaza ediyorum. 

Hükümetimiz işbaşına geldiğinden bu yana Sovyetler Birliği ile ti
cari ilişkilerimizi ve ekonomik_ işbirliğimizi karşılıklı yarar ilkesi çerçe
vende geliştirmek kararlılığı içinde olmuştur. 

Sayın ·Bakanlar Kurulu Başkanı ile ıAnkara' da yaptığımız görüşme
ler sırasında ilişkilerimizi gözden geçirerek bu ilişkilerin ve işbirliğimizin 
daha da arttırılması imkanlarını arayacak, aynı zamanda bölgemizi ilgi
lendiren konularla uluslararası güncel meseleler üzerinde de çok yararlı 
olacağına inandığım .bir görüş teatisinde bulunacağız. 

Bu ziyaretin Türkiye ile Savyetler Birliği arasındaki iyi komşuluk 
ve dostluk iliŞkilerine yeni bir güç ve · hız kazandıracağına inanıyorum. 

' -

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı
nın bu ziyaretinin en iyi şekilde geçmesi dileği ile kendilerine, ülkemize 
hoş geldiniz diyorum. 
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BAŞBAKAN T. ÖZAL'IN SOVVET SOSYALİST CUMHURİYETLER 
BİRLİGİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI SAYIN 
TİKHQNOV ONURUNA VERDİ(iİ YEMEKTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

26 Aralık 1984 

Sayın Tilclıonov' a, 

Sözleriıİıe Ekselanslannı ve heyetinizin üyelerini Türkiye' de gör
mekten duyduğum memnuniyeti ifade ~tmekle başlamak istiyorum. ül
kemize yapmakta olduğunuz bu ziyaretin, Türk -Sovyet ilişkilerindeki 

gelişmeye yeni ve olumlu bir canlılı'k getireceğine olan samimi inancımı 
belirtmekten _memnunluk duyuyorum. 

Bu yılın. başında Sovyetler Birliğinin seçkin lideri Andropov'tın ce .. 
~aze töreni münasebetiyle Moskova' da bulunduğ-..ım sırada Ekselansları 
ile yaptığım görüşme hakkındaki çok olumlu izlenimleri bugün de mu
hafaza etmekteyim. Görüşmemizden bu yana Türık -Sovyet iliskilerinde 
göriilen gelişmeler, Siz Sayın Başkan Tikhonov'un ilişkÜerimize ve işbir
liğimize büyük katkılarda bulunduğunuzlı ortaya koymaktadır. Bu ka
nımız yapmakta olduğunuz ziyaret ile güç kazanmaktadır. 

Sayın Başkan, 

fürkiye ile Sovyetler Birliği arasında son yirmi yıl içinde gelişen 
ıyı komşuluk ve dostluk ilişkileri ile işbirliğinin, ülkelerimizn olduğu 
kadar bölge ve dünya harıŞının da yararına olduğuna inanıyoruz. Tür
kiye' de binbirini izleyen hükümetlerin katkılarıyla. süreklilik kaza11:an 
Türk - Sovyet iyi komşuluk ilişkilerinin istikrarını korumaık Türkiye'nin 
titizlikle izlediği hir politikadır. İlişkilerimize hakim olan temel ilkeler, 
istikrarın teminatını teşkil eden vazgeçilmez unsurlardır. Türkiye bu an
layış içinde Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi ve sosyo -~kono
mik sistemleri farklı ülkeler arasındaki ilişkilere öme'k olacak bir işbir
liği ortamı yaratılmasını istemektedir. 

Türkiye ·büyük değer verdiği SSCB ile ilişkilerini uluslararası or
tamdaki dalgalanmalardan korumak kararındaıdır. Bu 1hususulaki ka
rarlılığını Türkiye gelişmeler karşısnda · !benimsediği somut tutumlar 
ile !birÇok defa açılçça ortaya koymuştur. 
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Sayın Başkan, 

Bir yıl önce işbaşına gelen Hükümetimiz, Sovyetler Birliği ile tica
ret ilişkilerimize ve ekonomik işbirliğimize hak eşitliği ve karşılıklı yarar 
ilkeleri üzerinden yeni boyutlar kazandırmak istek ve kararlığıyla ha
reket etmektedir. Bu yönde, geçen Şubat ayında Moskova' da yaptığımız 
görüşmede ilke mutabakatına vardığımız hususların somut anlaşmalarla 
uygulama alanına geçmekte olmasından memnunluk duyuyoruz. Geçen 
Eylül ayında imzalanan Doğal Gaz Anlaşması ile 1985 yılına ilişkin tica
ret protokolunu bu açıdan önemli birer adım olarak görüyoruz. Doğal 
Gaz Anlaşması, sadece ülkelerimiz arasında karşılıklı yarara dayalı yeni 
bir i$birliği alanı belirlemekle sınırlı kalmayacak, fakat ticari ilişkileri

mize de kapsamlı bir hareketlilik getirecektir. 1985 yılına ilişkin ticaret 
protokolu ise, ülkelerimiz arasındaki büyük potansiyeli süratle değerlen
dirme yönünde atılmış olumlu bir adım teşkil etmektedir. 

Hazırlıkları bir süredir yürütülen ve bu ziyaretiniz sırasında imza
lanması öngörülen uzun vadeli ekonomik, ticari, teknik ve bilimsel iş
birliği Programı ile Uzun Vadeli Ticaret Anlaşması ise, ticari ve ekono
mik ilişkilerimize yeni ve özlü boyutlar ·katacak iki önemli belgedir. Fil
hakika ekonomisinde ve dış ekonomik ilişkHerind~ büyük bir atılım için
de olan Türkiye, kendisine çok yakın komşu olan ve büyük bir ekono
mik potansiyele sahip bulunan Sovyetler Birliği ile ticari ve ekonomik 
ilişkilerini, bunlara süreklilik ve dinamizm getirecek uzun dönemli prog
ramlara bağlamanın karşılıklı yararına inanmak~adır. 

Son bir yıl içinde ekonomik ilişkilerimizin kazandığı bu canlılığa 
rağmen, geçmiş yıllarda bu alanda mevcut bütü..11 imkanların değerlen
dirildiği söylenemez. 

Bu itibarla bu kez imzalayacağımız belgelerin, iki ülke arasında 
mevcut ancak şimdiye kadar gerektirdiği şekilde · değerlendirilememiş 
olan t.icaret ve ekonomik işbirliği imkalarının .mümkün olan en yüksek 
seviyede kullanılması için bize gerekli yönelimleri sağlayacağını düşünü
yoruz. 

İkili ilişkÜerimizde geniş bir alana yayılan kültürel temasların ge. 
!iştirilmesini de arzuluyoruz. Bu açıdan, yarın imzalanacak olan ve 1985 • 
1986 yıllarına ilişkin Kültürel Değişim Programını, bti alandaki işbirli
ğimizi düzenleyecek yararlı bir çerçeve olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, 

Uluslararası ortamda ve özellikle Doğu -Batı ilişkilerinde son yıl
larda ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden Türkiye derin kaygı duymak-
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tadır. Doğu- Batı iliŞkilerindeki gerginliğin giderilmesinde başlıca so
rumluluk iki büyük nükleer güce düşmektedir. Bu bakımdan, SSCB ile 
ABD'nin önümüzdeki ay Cenevre' de Silahların Denetimi görüşmelerine 
yeniden başlamaları kar~rını büyük memnunlukla karşılıyoruz. ABD Tie 
SSCB arasında özlü bir müzakere sürecinin açılması ve silahların denetimi 
ve silahsızlanma alanında mutabakatlara varılma.;ı Doğu ile Batı arasın
daki ilişkilerde olumlu değişikliklere yol açacaktır. 

Türkiye Stokholm Konferansında özlü ilerleme sağlanarak, Avru
pa'da güven ortamının artmasına katkıda bulunacak önlemlerin kabul 
edilmesini dilemektedir. 

Uluslararası barış ve güvenliğe kendi imkanları ölçüsünde daima 
katkıda bulunmuş olan Türkiye, başta . ~ omşuları olmak üzere bütün ül
kelerle dostane ilişkiler ve işbirliği sürdürmek ve geliştirmek amacında
dır. Bu çerçevede Türk- Sovyet ilişkilerinin barış, ıgüven ve iş:birliği or
tamı içinde gelişmesine önem verilmektedir. 

Türkiye diğer komşularıyla olan ilişkilerinde de aynı yaklaşım için
dedir. Komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizin düzeltilmesi ve uyuşmaz
lıklara barışçı çözümler getirilebilmesi amacıyla, hükümetimiz bir ço'k 
defa müzakere çağırısında bulunmuş ve çeşitli girişimler yapmıştır. Yu
nanistan hükümetinin diyaloğdan ısrarla kaçınarak, Türkiye ile ilişkile
rinde gerilim politikası izlemesi esef vericidir. Ege sorunları ancak iki 
ülkenin hak ve çıkarlarını gözeten ve hakkaniyete dayanan çözümlere ka
vuşturula!bilir. Oysa Yunanistan müzakereye yanaşmamaktan öteye Ege'
de mevcut statükoyu bir aşındırma ve emrivakiler siyaseti ile kendi le
hine değiştirmeye çalışmaiktadır. Türkiy~ Ege'nin uluslararası andlaşma
larla belirlenen statüsünü bozmaya y9nelik bütfüı oldu bittilere kesin
likle karşı duracaktır. 

Sayın Başkan 

Türkiye'nin Kıbrıs sorunu karşısında izleyegeldiği politika, hiçbir 
tereddüt ve şüpheye yer verilmeyecek kadar belirli ve tutarlıdır. 

Türkiye, Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünİüğünü 
ve bağlantısızlık politikasını koruyacak ve Xııbns Türklerinin güvenliğini 
ve siyasi eşitlik statüsünü teminat altınq alacak iki toplumlu, ilki kesimli 
Federa.l çözümden yanadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BM Genel 
Sekreterinin bu yönde harcadığı çabalara azami destek ve yardımcı ol
muştur. Türk tarafının esnek ve uzlaşıcı tutumu sayesinde Kıbrıs'taki 
iki taraf liderlerinin gelecek ay 'buluşacak olmalarından memnunluk duy
maktayız. Bu buluşmanın Kııbrıs'ta barışçı bir çözüme ulaşılması yolunu 
açması içten dilediğimizdir. Bu tabiatıyla Rum tarafının da gerekli iyi 
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niyeti göstererek zirvede anlaşma taslağını onaylamasına bağlıdır. Tür
kiye geçmişte olduğu gibi, Kıhns sorununun taraflar arasında doğrudan 
görüşmeler yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için ken
dine düşeni yapmaya devanı edecektir. 

Ortak bir tarih ve kültür mirasını paylaştığımız Orta Doğu bölg& 
sinin sahne olduğu anlaşmazlık ve gerginliklerin sürüp gitmesi bizim için 
ayn bir üzüntü kaynağını teşkil etmektedir. Çeşitli vesilelerle belirtti
ğimiz gibi, biz Orta Doğu' daki mevcut durumun temelinde Filistin so
rununun bulunduğuna inanmaktayız. Bölgede barış ve sükfınun yerleş
tirilebilmesi için bütün gayretlerin bu sorunun Filistin halkının istekleri 
doğrultusunda ye meşru haklan dikkate alınarak çözümlenmesine teksif 
edilmesi gerekme.ktedir. Bu husustaki ~n büyük engel İsrail'in olumsuz 
tutumu olmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
kabul edilen Orta Doğu sorununun barışçı bir çözüme kavuşturulması 
amacıyla uluslararası bir konferans toplanması fikrinin giderek büyük 
bir destek bulmasını olumlu bfr gelişme olarak gördüğümüzü belirtmek 
isterim. · 

-Orta Doğu' da hüküm süren tehlikeli ortamın acı sonuçlarını son 
yıllarda en yakından hisseden bir ülke de Lübnan olmuştur. Halen Lüb
nan' da ülkenin birliğini tesis için atılmış bulunan adımlan ve katedilen 
mesafeyi ilerisi için cesaret verici buluyoruz. Bu vesileyle, Türkiye'nin 
LUbnan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına 
atfettiği önemi ve İsrail'in halen işgali altında bulundurduğu Lüıbnan 
topraklarından bir an önce geri çekilmesi lüzumuna inandığımızı bir 
kere daha vurgulamak isterim. 

Tütikiye iki komşusu ve dostu İran ve Irak arasında dört yılı aşkın 
bir süredir devam eden savaştan büyük endişe duymaktadır. 

Türkiye çatışmanın başından beri titiz bir tarafsızlık politikası iz
lemekte ve barış çabalarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Bu savaşa 
bir an önce adil ve şerefli . bir çözüm yolu bulunması istikametinde gay
retlerimizi sürdürmeye kararlıyız. 

Sayın Başka~ 

Son yııllarda uluslararası teröriZm bütün ülkeleri ve insanlığı teh
dit eden dünya çapında bir müsibet olarak belinniştir. İçte karşılaştığı 
terörist tehdidin üstesinden gelen Türkiye, dışta temsilcilerine ve temsil
ciUklerine karşı sürdüriilen ve tarihin çarpıntılmasına dayanan bir terö
rist saldın dalgası ile karşı karşıyadır. 
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Uluslararası terörizmle mücadele anca"k bütün ülkelerin işbirliği ile 
başanlı şekilde yürütülebilir. Tüın -ülkeler, terörizm ve onu haklı gös
termeye çalışan siyasal propagandaya karşı açık ve kesin bir tutum al
malı ve işbirliğinde bulunmalıdırlar. 

Sayın Bakanlar Kurulu Başk~nı, 

Ziyaretiniz, büyük önem verdiğimiz Türk- Sovyet ilişkilerine ilişkin 
konular ile uluslararası sorunlar üzerinde yararlı ve yapıcı bir görüş alış
verişinde bulunmamıza imkan vermektedir. İki komşu ülke arasında b1.ı 
tür fırsatların düzenli aralıklarla yaratılmasının önemli olduğuna inanı
yoruz. Birçok konuda· görüşlerimizin yakınlık taşıması memnunluk ve
rid dir. Ziyaretinizin Türkiye ile SSCB arasınıdaki güven ortamının, işbirli
ğinin ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunmasını diliyoruz. Kadehimi 
SSCB Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı, Ekselans Konstantin Ustinoviç 
Chemenko'min şerefine, Ekselanslarının kişisel mutluluğuna, Sovyet he
yetinin seÇkin üyelerinin sağlığına, komşumuz Sovyet halklarının refah 
ve saadetine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine 
kaldınyonım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SOVYET SOSYALİST 

CUMHURİYETLER BİRLİGİ İLE TÜRKİYE ARASINDA 

YAPILAN MÜZAKERELERİN SONUNDA 

PROTOKOL İMZA TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

26 Aralık 1984 

Sayın Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı, 

Sovyet ~eyetinin Değerli Üyeleri, 

Sayın Arkadaşlar ve 

Değerli Basın Mensupları, 

Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Hkhonov'un ül
kemize yapmakta olduğu resmi ziyaretin somut sonuçları olarak, itki ülke 
arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliği ilişkilerinin, hak eşitliği ve kar
şılıklı yarar ilkeleri üzerinden önümüzdeki 10 yıllık dönemde hangi esas
lar çerçevesinde ve ne gibi ana çizgiler doğrultusunda geliştirileceğini 

tesıbit eden iki önemli belgeyi biraz önc.e imzalamıış bulunuyoruz. 
Değerli basın mensuplarının burada bulunmalarından istifade ile, 

bu konuda kısaca açıklamalarda bulunmaıkta yarar görüyorum. 
İmzalanan ilk belge, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında 1986 -

1990 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir dönem boyunca uygulanacak uzun va
deli ticaret anlaşmasıdır. 

Bu anlaşma ile, ikili ticaretin uzun vadeli bir şekilde ve karşılıklı 
çıkar ve ihtiyaçlara uygun olarak çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi ama
cıyla Türkiye'den Sovyetler Birliği'ne ve aksi yönde satılacak malların 
listeleri ayrıntılı .olarak saptarµnıştır. 

1986 - 1990 yıllarını kapsayan bu dönemde ıkili toplam ticaretin 
6 milyar ABD Dolarlık bir değere varması hususunda mutaıbık kalınmış
tır. Türk Tarafı olarak mutabık kalınan bu rak'kam ulaşılması için her 
türlü gayret sarfeclilecektir. 

Bu derecede yüksek bir ticaret hacmine ulaşılmasında, Eylül 1984'te 
iki ülke arasında imzalanmış bulunan Sovyet doğal gazının Türkiye'ye, 
bedeli Türk malları ile ödenmek suretiyle teslimi konusundaki uzun va
deli anlaşmanın önemli katkısı olacaktır. 
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Hükümetimizin iş başına gelmesinden itibaren, COMECON üyesi ül
kelerle ve başta Sovyetler Birliği ile ticaretimizi arttırmak hususunda 
sarfettiğimiz yoğun gayretlerin semeresjni böylece alm~ya başlamış ol
ma1ktayız. Bu 'vesile ile, Sovyetler Birliği ile 1985 yJlında yapacağımız ti
caretin· esaslarını da yine Eylül 1984' de bir protokol ile saptamış oldu
ğumuzu hatırlatmak isterim. 

Sayın Tikhonov ile benim imzalamış olctugumuz ıkinci belgeye ge
lince; bu belge Türkiye ve SSCB arasındaki ekonomik, ticari, teknik ve 
bilimsel işbirliği ilişkilerini önümüzdeki 10 yıllık dönem için düzenleyen 
ana esaslan içeren Uzun Vadeli Program'dır. 

Bu Program çerçevesinde aramızda işbirliğine konu teşkil edecek 
alanlar Program'ın 3 ayn ekinde teferruatlı şekilde belirtilmiştir. Bu ek
lerden birincisi ikili ekonomik işbirliğine konu 0labilecek alanları gös
termektedir. Demir - Çelik sanayii, demir dış metaller sanayi, enerji üre
timi, kimya sanayii, makina 1sanayii gibi alanlar bu listede yeralan baş
lıca işbirliği alanlarıdır. 

Program'ın ikinci eki ile karşılıklı ticarete konu olarak mallar kısıt
layıcı olmayan bir şekilde sayılmıştır. 

Üçüncü ek ise iki ülke arasında bilimsel işbirliği yapılmasında kar
şılıklı yarar görülen konulan ihtiva etmektedir. Bu konular arasında 
enerji, inşaat teknolojisi, tarım, sağlık gibi alanlarda bilgi ve tecrübe 
alışverişi yeralmaktadır. 

Keza bu açıklamadan da görüleceği gibi, imzalanan bu iki belge, 
Türkiye ile So\ryetler Birliği arasında, 1960'lı yılların ikinci yarısında baş
latılan ve birkaç yıldır çe.şitli nedenlerle belli bir durgunluğa girmiş gö
rünen ekonomik ve ticari ilişkilere yeni' ve olumlu bjr canlılık getirecek 
özlü belgelerdir. 

Kanaatime göre, büyük bir ekonomik potansiyele sahip yakın kom
şu Sovyetler Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki taraf için de 
yararlı bir .süreklilik ve dinamizm kazandırılması :için bu belgeler çerçeve
sinde gerekli imkanlar mevcuttur. 

İmzaladığımız her iki belgenin, iki ülke arasında son 20 yıl içinde 
gelişen iyi komşu.luk ve dostluk ilişkileri ile işbirliğine ol~mlu katkılar
da bulunmasını ve her iki ülke için de hayırlı ve yararlı olmasını diliyo
rum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'A 

YENİ YIL MÜNASEBETİ İLE GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA 

27 Aralık 19~4 

Yeni yıl münasebetiyle göndermek lütfunda bulunduğunuz nazik 
mesaja şahsım ve Hükümet üyesi arkadaşlarım adına teşekkür eder, Zat-ı 
Alinize ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkına daha müreffeh bir istik
bal diler, saygılar sunanın. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MALTA CUMHURİYETİ 
BAŞBAKANLIGINA SEÇİLEN SAYIN CA.RMELO 

MİFSUD BONNİCİ'YE GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

27 Aralık 1984 

His Excellency 

Carınelo Mifsud -Bonnici 

Prime Minister of the Republic of Malta 

On the occasion of Your Excellency' s appointment as Prime Minis
ter of tlıe Republic of Malta, I take .great pleasure to convey my best 
wishes of success and to express the hope that the relations existing bet
ween our two countries may further deveiop. 

43 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 

YAVUZ DONAT'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

27 Aralık 1984 

Soru: - Sayın Başbakan, birkaç gün sonra 1984 yılına veda ·ede
cek ve 1985'i karşılayacağız. 1984 yılının sizce önemli ekonomik sonuç
larını ve 1985 ile ilgili beklentilerinizi söyler misiniz? 

Cevap: - 1984 yılının ikinci yarısından sonra yatırımlarda ·hız

lanma ciddi bir şekilde görülmeye başlandı. Hem yatırımlarda hem de 
sanayi istihsalinde. Bunun iki, hatta üç tane göstergesi var. Bir tanesi 
milli gelir tahminleri. Milli gelir tahminleri içersinde sanayi sektörünün, 
imalat sanayiinin hızı sabit fiyatlarla yüzde 9.6 gözüküyor. Üç sene evvel 
bu yüzde dört veya beş civarındadır. Burada ciddi bir gelişme olduğu 
müşahede edilir. İkincisi, yıl boyunca · elektrik istihsali ciddi bir artış 
gösteriyor. Bunun vasatisi şu anda yüzde 12.S civarında ... Üç sene evvel 
bu rakam yüzde 4 - 5 civarındadır. Fakat son üç, dört ayda elektrik istih
sali artışı yüzde 18-19 civarındadır. Yani ortalaması yüzde 12.5. Ama baş
langıçta az başlamış, demek ki son aylarda yüzde · ıs, yüzde 19'a yüksel
miş. Üçüncü önemli endikasyon çimento iç tüketiminde görülüyor. Üç 
sene evvel, daha doğrusu 1980 istikrar 'tedbirlerinden bu tarafa son dört 
senedir çimento istihlakinde artış hemen hemen sıfır ... Yani artış yok. 
Bu sene son aylar gene hızlanmakla beraber yüzde 17 artış gösteriyor. 
Bu da yüksek bir artış. 

Şimdi bu konuttan mı oldu? ... Şundan mı oldu? Söylemek mümkün 
ama, ben o tahmini yapmıyorum. Ama genel bir yatırımlarda hızlanma, 
konutta hızlanma vardır. 1985'in bu bakımdan biraz daha iyi bir yıl ola
cağı kanaatindeyim. _Çünkü konut fonu belki 150 milyar lira civarında 
olacak, kamu ortaklığı fonu takriben şu anda yaptığımız hesaplara göre 
120 milyar civarında olacak. Bunların hepsi netice itibariyle ya konuta, 
ya yatırıma dönüşecek. · 

Soru: - 1985'e nasıl bakıyorsunuz? 

Cevap : - «Enflasyon artış hızını yü_zde 25 civarında tutmaya gay
ret edeceğiz. Endikasyonlar bunu gösteriyor. Yani şu anda elimizdeki do
neler 1985'e giriş luzımızı daha yumuşak belirtiyor. Geçen seneye göre ... 
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Tabii bunu söylemek kolay değildir. Enflasyon en zor meselelerden biri
dir. Yıl içerisinde ummadığımız değişiklikler olur mu, olmaz mı? Dış alem
den gelen bazı tesirler olur mu olmaz mı şu anda bilmiyorum. Petrol fi
ya tl~n, doların değer kazanması veya değer kaybetmesi gibi. Bunları da 
önümüzdeki yılın faktörleri olarak nazarı itibare almak lazım. 

Ihracat konusunda tabii gene yüksek bir artış, herhalde yüzde 20 
civatında bir artış öngörmemiz lazım. 

Soru : - Bir yıl önce sizinle af konusunu görüşmüştük. Bana 
« 1984'ün nasıl geçeceğini bir görelim, ekonomik sonuçlan alalım, sonra 
konuşalım» demiştiniz. İç huzurun devamının af konusuna yaklaşımda 
önemli bir unsur olduğunu belirtmiştiniz. 1984'ü gördünüz. 1985'e girmek 

·üzere olduğumuz bugünlerde Başbakan olarak af konusuna nasıl bakıyor
sunuz? 

Cevap : - Türkiye' de af konusu eğer şu manada söyleniyorsa, 
anarşik dönemden gelenler, yani bir kısmının mahkemesi görülen, bir 
kısmının da kararları verilmiş olanlar kastediliyorsa bugünkü mevcut 
Anayasa'ya göre bunların affı imkansız haldedir. Bunu açıklıkla ifade 
edeyim. Mevcut Anayasa değişmeden onlar için af çıkması mümkün de
ğildir. Anayasa o affı bir nev'i Anayasa değişikliğine bağlamış. Bu müm
kün değil. Sade ve sadece af konusu diğer suçlarla, yani anarşik hadise
lerle, Devletle ilgili suçlar için değil bunun dışındaki suçlarla ilgili olarak 
düşünülebilir. Bunun yanında belki başka yollar var mıdır diye bir araş
tırma yapıyoruz. Yani cezalar konusunda af şeklinde değil de şimdi de
tayını anlatmak istemiyorum. Ama, bir araştırma yapılıyor. Başka ülke
lerde özellikle bu terörle mücadelede alınmış bazı tedbirler var. Cezaların 
belli şartlar altında hafifletilmesi esprisini getiren ... Bunlar üzerinde ba
zı incelemeler yapıyoruz. Ama bunlar şu anda kesin değildir. 

S o r u·: - Kader kurbanı denilen kesim için ne düşünüyorsunuz? 

C ev a p : - Kader kurbanı dediğimiz kesim için af şu ya da bu şe
kilde çıkabilir. Ama bunu çıkarmak şu anda doğru mudur, değil midir, o 
konuda daha kesin bir kararımız yok. 

Soru: - 1985'in ortası veya sonu için ... bir vade söyleyebilir mi
siniz? 

Cevap : - Hayır. Herhangi bir vade söyleyemem. 

S o ru : - Meclis içinde iki, Meclis dışında da üç muhalefet partisi 
\.ar. Meclis dışı !flUhalefet giderek güçleniyor. Siz bu olaya nasıl bakıyor
sunuz? Muhalefetsiz bir iktidar durumunda mısınız? 1984'te muhalefet
sizlik sebebiyle bir sıkıntınız oldu mu? 
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C ev a p : - 1983 seçimleri üç partinin iştirakiyle yapıldı. Bunda bi
zim herhangi bir dahruimiz yoktur. Biz bu durumu mahalli seçimlerde de
vam ettirmemek için belki birtakım riskleri de göze alarak, mahaİli se
çimlere, diğer partilerin iştirakini temin edecek surette kanunda değişik
lik yaparak gittik. 

Tabii o zaman da sormuştunuz. Hatırlıyorum. Eğer yeni giren parti
lerle bizim aldığımız reyler arasında iktidarı değiştirecek bir nisbet görül
düğü takdirde, ki bunun için bizden fazla rey almaları gerekir o takdirde 
seçiml~r kaçınılmaz olur, erken seçim kaçınılmaz olur, diye de ben ifademi 
açıkça söylemiştim. Seçimler yapıldı, iktidar değişmedi. İktidar özellikle 
daha perçinlenmiştir. O kesin olarak ortada. Fakat parlamentodaki mu
halefetin bundan ciddi bir yara aldığı da vakıadır. Ama bu demek değil
dir ki, bunlar Meclis'te muhalefet yapamıyorlar. Belki kendi içlerinde 
bazı problemlerden dolayı bu muhalefeti yapamayabilirler. Oria bizim 
söyleyecek bir şeyimiz olmaz. Hadise şu an fa bundan ibaret. Bana bunu 
geçenlerde birisi daha sordu. (Efendim bu durumu düzeltmek için bir er
ken seçimi düşünüyor musunuz) diye. Ben de dedim ki : Diğer muhalefet 
partilerinin hepsinin iştirak ettiği bir seçimde memleket tekrar etti : (Si
ze güveniyoruz, devam edin) dedi. Bu işareti verdikten sonra bizim sırf 
parlamentoda muhalefetin durumunu şöyle düzeltiriz, böyle düzeltiriz 
diye bir erken seçime gitmemiz doğru olmaz. Ama şunu da ilave edeyim. 
Şartlar öyle bir noktaya gelirse... Şu anda kestiremem. Bir erken seçim 
gündemden de çıkmış değildir. 

46 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 

YAVUZ DONAT'IN SORULARI.NA VERDİGİ CEVAPLAR 

28 Aralık J984 

Soru : - «Sayın Başbakan çoğunu yakından tanıdığınız ve bir kıs
mıyla· da uzun süre birlikte çalıştığınız eski politikacılar şimdi 5 ya da 10 
yıllık siyaset yasağının içinde. Toplum barışının daha da kökleşmesi için 
bir Anayasa değişikliği, siyasi hakların iadesi, iç politikada yeni bir düzen
leme sözkonusu olabilir mi? Bu konu Türkiye gündemine ne zaman gele
cektir? Sizin ANAP lideri ve Başbakan olarak bu konuya bakış açınız ne
dir?» 

Cevap: - «Şimdi bak birkaç şey söyleyeyim. Bu ta:bil cevap ver
mesi kolay bir sual değildir. Hemen şunu ifade edeyim, bir kere bu Ana
yasa meselesidir. Yani normal kanunların içerisine giren bir hadise de
ğildir. Anayasa değişikliği de, gereği halinde, dörtte üç ekseriyet ister. 
Bizim böyle bir ekseriyetimiz bahis konusu değildir. Diğer partilerle an
laşılır, çıkarılır çıkarılmaz mı, bu konuda da hiçbir şey söyleyemem şu 
anda. Ama bir de işin şu tarafına bir bakalım. Bu memlekette bir Ana
yasa yapılmış. Bazı kanunlar çıkarılmış. Bu kanunlar ve Anayasa' da deği
şiklik hemen yapılmalı mıdır, yoksa bir süre tecrübe edilmeli midir? Bu 
genel olarak süren bir durum. İşin hissi bir tarafı da var. Ona da bir şey 
diyemiyoruz. Beş yıllık bir mesele aslında o kadar önemli değildir gibi 
gözüküyor bana. Yani sadece bir yönetici olamama durumu var. Onun 
haricinde aday bile olurlar, ondan soıira zannediyorum partilere üye ola
bilirler. Esas problem 10 senelik olanlardadır. Şu anda bu meselenin mü
zakeresinin düşünülmesini erken görüyoruz.» 

Soru : - «Sayın Cumhu:r1başkam 'mızla her hafta görüşüyorsunuz. 
Bu gqrüşmelerde hiç bu konuya girdiniz mi? Cumhurbaşkanı'nın bu ko
nuya bakış açısını biliyor. musunuz?» 

Cevap: - «Hayır ... Bu konuyu hiç konuşmadık.» 

Soru: - «Sayın Cumhurbaşkam'mızın eski politikacılarla ilgili 
tavrı şudur veya budur diye bir yorum yapabilir misiniz?» 

Cevap : - «Herhangi bir fikir beyan etmediler. Ben bir şey söyler
sem yorumlara sebep oluruz.» 
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Soru: - «Kıbrıs konusu belirli bir safhaya geldi. Şimdi kamuo· 
yunda «Gereğinden fazla taviz veriyoruz» düşüncesi yaygın. Kıbrıs mese
lesinin çözüme kavuşması için neler veriliyor? Tavizin ölçüsü nedir?» 

Cevap : - «Uzun görüşmelerden sonra, aracılı görüşmelerden son
ra bir esas doküman ortaya çıkmıştır. Ve anladığım kadarıyla da bu esas 
doküman iki kesim tarafından da kabul edilmiştir. Öyle farzediliyor. Öyle 
anlaşılıyor. Burada muhtelif esaslar vardır ama, bu demek değildir ki, 
bunun detaylan ileride aynca müzakere edilmeyecek. Çünkü bu netice 
itibariyle tam komple bir anlaşma metni değildir. Anlaşmanın bir nevi 
vetjldi, taviz verilmedi, şu anda bunu münakaşa etmek istemiyorum. Hele 
17 Ocak'taki toplantı yapılsın ondan sonra görüşmek daha doğru olur.» 
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iCRAATIN İÇİNDEN 

28 Aralık 1984 

Hayırlı akşamlar. Değerli vatandaşlarım. 

Keban Barajı... Ülkemizin tüm elektrik 'üretiminin % 20'şini tek ba
şına sağlayan Keban Hidroelektrik Santralı ile, memleketimizin en ve
rimli altyapı tesislerinden biridir. 

Keban'ın 1984 gelirleri yaklaşık 103 Milyar lira olmuştur. 

Hepiriiz çok iyi hatırlayacaksınız, 

Değerli Vatandaşlarım: 

Seçimleri kazanıp işbaşına geldiğimizde daha güvenoyu almadan bir 
dizi : ve çok önemli kararname çıkartmıştık. Bu kararnamelerden biri ile 
bir anda memlekette ithalatı kolaylaştıracak serbesleştirecek yolu açtık. 

Aynca herkesin evinde, ce'binde, işyerinde, dilediği kadar döviz tut
masına ... Hatta, isterse, herkesin dilediği bankada, dilediği kadar döviz 
hesabı açmasına imkan sağladık. Ve nihayet, her vatandaşın 'dilediği anda, 
dilediği gibi yurt dışına çıkmasına hak tamdık ... 

Bütün batı dünyasında ahval-i adiyeden olan bu işler, batı düzeninin 
gündelik hayatının ayrılmaz parçası olan bu uygulamalar ni_çin bizde şok 
yarattı? 

Hatta sanıyorum, bu kadar geniş bir serbestiyet tanınması, birçok 
vatandaşımda kaygı uyandırdı. .. 

Neden? 

Son 30 - 35 yıl boyunca döviz yokluğundan milletçe çok büyük sıkın
tılar çektik. ~üyük yokluklar, darlıklar, karaborsa, kuyruklar dönemi ya
şadık. Ve hepsinden öte, üç - beş milyon dolar için, batıda kapı - kapı do
laşıp da bütün kapıların yüzümüze kapanmasının azabını çektik. 
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Şimdi, biz ithalatı ser.best bırakınca pekçok vatandaşım kaygıya ka
pıldı : «Ya gene dövizsiz kalırsak. Ya o karanlık günlere yeniden döner
sek» diye ... 

Türkiye' de ithalat artan bir oranda ve artan bir ürün sayısıyla hala 
serbest. 

Allaha şükür, memlekette bugün hiçıbir malın darlığından yokluğun
dan karaborsasından kesinlikle söz edilemez. 

Buna karşılık Cumhuriyet tarihimizde ilk. kez olarak bugün döviz 
rezervlerimiz rekor bir seviyeye ikiıbuçuk milyar dolara yükselmiş durum
dadır. 

Hazinemiz ilk kez böylesine,, dövizle tıka - basa dolmuştur. 
İşte, milletçe, nice kaygılardan, böylesi bir sonuca ulaşmış olma

mızın huzuru içinde, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, hepinize saygıy1a «iyi 
akşamlar» diliyorum ... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Niçin ithalatı serbest biraktık? Niçin kapsamım sürekli olarak geniş
letiyoruz? Mesele tek boyutlu değil, çok boyutludur. Mesele ekonomiye 
yasakçılıkla değil, akılcılıkla yön verme meselesidir. Şunu çok iyi bili
niz ki, ekonomiye yasakçılıkla yön veremezsiniz. Akan suyu kanun zoru 
ile tersine çeviremezsiniz. 

Ekonominin kendi tabii kuralları vardır. Tek aınlcı yol, bu kurallara 
uymaktır. Ekonominin ilk ve tem.el kuralı, bir memlekette hem yerli üre
timle, hem ithalat ile, rekabeti teşvik etmektir. Çünkü, ancak rekabet yo
luyla sınai malların kalitesi yükselir, fiyatları nispi olarak daha az artar. 
Yasakçılıkla değil! 

Size bir Türkiye gerçeğini ifade etmek istiyorum : 
Bir bir yandan Devlet tekellerini kaldıracağımızı söylüyoruz. Çünkü 

hiçbir alanda, hiçbir biçimde tekelciliğe inanmıyoruz. 

Piyasada siz tek tabanca olursanız, vatandaş ne yapacak? Eli mah
kum, istese de - istemese de, yüksek fiyata bulduğunu alacak ... Buna açık
.ça karşı çıkıyoruz. 

Öte yandan, ~evlet tekellerine değil, özel sektöre baktığımızda da, 
bir çok üründe, «tek-el» değilse de, iki el, üç el, bilemediniz beş - altı el
den oluşan bir üretim tablosuyla karşılaşıyoruz. 

Buna batı dillerinde «oligopol piyasası» denir. Yani, bir piyasanın 
tamamı, üç - beş üreticinin elinde, demektir. 

Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım: Türk sanayiinde böyle bir 
görüntü, bir manzara varsa, kabahat sanayicilerin midir? 
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Tam tersine! 

Onlar, sermaye yatırmış, rizki göze almıŞ, binbir güçlükle boğuşarak 
mal üretmişlerdir. Arkadan yeni rakip fabrikalar fışkırmamışsa, sanayide 
rekabet · yaygınlaşmamışsa, sebep, bizim daha henüz 30 yıllık bir sanayi 
geçmişine sahip olmamızdır; Kimsenin kabahati değil. 

İthalatı serbest bırakmaktan ilk amaç, işte bu genç sanayimizi ser
best rekabet yoluyla kendini aşmaya, kalitesini geliştirmeye teşvik et
mektir. Tüketicinin, yani sizlerin hem kalite bakımından, hem fiyat bakı
mından menfaatlerinizi gözetmektir. Ve nihayet, milli ekonomi için ~n 

hayati unsur olan sınai ürün ihracatında sanayimizin kendi pazarında 
tecrübe kazanmasını, bu bilinçle dış dünyaya açılmasını sağlamaktır. 

Niçin ihracat, ihracat diyorum! 

İhracatta başarı üretim artışı demektir. Üretim artışı ise d.aha çok 
istihdam, işsizliğe karşı da nisbi bir çare demektir. Beklentilerimizin ger
çekleştiğin~ hemen ifade etmek istiyorum. 1984 yılında toplam ihracatı
mız, 7 milyar doları geçmiştir. Bu miktarın içinde sınai ürünlerimizin 
payı, yüzde 75 civarındadır. 

Cumhuriyet tarihinde sanayi ürünlerimizin ilk defa olarak toplam 
ihracatımı~da bu kadar büyük bir yer . tuttuğunu görüyoruz. Daha beş yıl 
önce bu ihracat rakamı 2 Milyar dolar içerisinde ancak % 35 civarında 
yani 700 Milyon dolardı. 1984 senesinde% 75'e yükselmekle 5,5 Milyar do
lar seviyesine yani 1979'un tam 8 katına ulaşmıştır. Ülke menfaatleri için 
hayati önem taşıyan bu konuda ihracat seferberliğine katılan, dış pazar
larda alın - teri, bilek - gücü ile başarı kazanan bütün sanayicilerimiz, ih
racatlarımız devletten her türlü teşviki görmüşlerdir. Teşvik görmeye de
vam edeceklerdir. 

Değerli Vatandaşlarım~ 

Bir büyük övünç kaynağımız var : Dünyanın kendini besleyebilen, 
gıda üretiminde kendine yetebilen yedi ülkesinden biriyiz. Peki, niçin bir
çok gıda maddesi ithalatını serbest bıraktık? Et, pirinç, peynir, margarin 
ve benzeri ürünler ... Memlekete serbestçe giriyor. Batı Avrupa ve Orta 
Doğu'nun «gıda ambarı» olabilecek bir ülkede niçin bu yola gidiliyor? 

Bu işte mesele, stokçunun belini 'kırma meselesidir! Memlekette enf
lasyon var ya, yani fiyat artışı var ya, üreticiden ucuz fiyata beyaz peynir 
kapat, yağ kapat, pirinç, patates kapat, koy bir depoya veya buzhaneye 
sonra fiyatlarla keyfince oyna! Yok, buna izin veremezdik! Yasakçılığa 
sapsak, fiyatlan arttırmaktan, karaıborsayı yaratmaktan başka hiçbir so
nuç elde edemezdik. 
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Ekonominin ana kuralına uyduk: İthalatı serbest bıraktık, rekabet 
yarattık. Nitekim, çarşı - pazarda, her ne kadar istediğimiz sonuca tam 
ulaşamadıysak ta, pek çok kalemde fiyatlar bir duraklama noktasına gel
miştir. Fiyatların artış hızı, dış rekabet sayesinde bir nisbette frenlenmiş
tir. Ve nihayet vatandaşın önüne kalitesi ve fiyatıyla çeşit ve seçme im
kanı gelmiştir. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Ticaretin kuralı alışverişin kuralı tarafların kendi çıkarlarını bir 
denge içinde gözetmesidir. Biz ihraç ettiğimiz birçok ürünü ithal ediyoruz. 
Ticaretin ana kuralına uyuyoruz. 

Bugün işime gelir kapıdan arpa alırım, yarın işime gelir dışarıya arpa 
satarım. 

İşte, 1984 yılı, Türkiye'nin gerek sanayi, gerek tarımsal alanda, hem 
ithalatta, hem ihracatta sınav yılı olmuştur ... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Politikaya atılmazdan önce, bir devlet memuru iken, İstanbul'da, 
Ankara' da bir manzara görürdüm, içim sızlardı : Köşe başlarında çocuk
lar, ellerinde yabancı sigara ve dudaklarında bitmeyen bir terane: «Ya
bancı sigara var.» Daha da önemlisi, bir konu ağırıma giderdi: Devletin 
uyguladığı bir 'kur :ç>olitikası vardı bir de, bu kur politikasını hiçe sayan, 
ama ger~~ekçi olduğu için, ekonominin tabii kurallarına uyduğu için, bir 
döviz karaborsası vardı. Şimdi, yeller esiyor hepsinin yerinde... Bugün 
.memlekette ne döviz karaborsası, ne yabancı sigara karaborsası kalmıştır. 
'tthalatın serbest bırakılmasıyla kaçakçının cebine giden para, devletin 
kesesine girmeye başlamıştır. 

Şunu ifade edeyim : 

Türkiye'hin sadece yabancı sigara ithalatı, 90 milyon dolardır. Ciro
su ise 150 milyar Türk Lirası idi. Bu parayı, bu ciroyu, üç - beş karabor
sacıya teslime devam mı edecektik? Bir taraftan polisiye tedbirlerle, ama 
en önemlisi ekonomik tedbirlerle bugün memlekette bütün karaborsa
ların belkemiği kırılmış, teşkilatlan çökertilmiştir. 

Karaborsacının karı, şimdi devlet geliri olarak, Toplu Konut Fo
nu'na akmaktadır; Sizin ev sorunlarınıza çözüm getirmek için ... İthalatı 
serbest bıraktık, diyorum ... Gerekçelerini açıklıyorum ... Ama, işin boyut
ları bundan mı ibarettir? 
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Çok iyi biliyoruz ki, vatandaşı korumak için peynir ithal ettiğimizde, 
sütçülükle, mandıracılıkla yaşayan vatandaşlarımız, ilk ağızda zarar gö
receklerini sanırlar ... Vatandaşa ucuz et yedirelim, et fiyatlarının aşın 
yükselmesini önleyelim diye et ithal ettiğimizde, hayvancılık, besicilikle 
geçinen vatandaşlarımız kaygıya kapılırlar. 

Sizi hemen temin edeyim ki, bu kaygılar, bu kurutular yersizdir. İt
halatı serbest bıraktık, ama ithal ettiğimiz her mal üzerinden belirli bir 
nisbeue bir «FON» kesintisi alıyoruz. 

Bu fon kesintilerini, sütçülük, b .:sicilikle geçinen çiftçi vatandaşla
rımızın mali açıdan desteklenmesinde kullanıyoruz : Gübrede olduğu gi
bi yemde de devlet desteği sağlıyoruz. İşte böylece daireyi bütünlüyoruz. 
Hem ferdin, hem devletin karlı çıktığı; serbest rekabete dayalı, ama milli 
ekonomiyi himaye eden bir sistemin temellerini, 1984 yılında atmış bulu
nuyoıuz. 

«Devletin karlı çıktığı bir sistem» dedim, bilvesile hemen temel bir 
inancımızı tekrarlayalım: Millet, devlet için değil, devlet, millet için var
dır. Devletin görevi, ferdin huzuru, refahı, daha iyi yaşamasını sağlamak
tır. Sanılmasın ki, ithalatın serbest bırakılmasıyla alınan para bu ithalat
tan sağlarıan fonlarla devlet bütçesine akıtılıyor! 

: Hayır! 

Devlet bütçesi, kendi vergi ve diğer gelirledyle yetinecek, ithalat
tan alınan fonlarla sağlanan gelirler ise, toplu konut yapımında, tarımsal 
üretimde dış rekabete maruz üreticimizin desteklenmesinde kalkınmada 
öncelikli yörelerde esnafımızın desteklenmesinde, öğreneciler için 20.000 
yatak kapasiteli yurt yapımında kullanı.lacaktır. Bunu böylece bilesiniz ... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Özetleyecek olursam, Türkiye'miz, müzmin hastalığı olan döviz sı
kıntısından kurtulmuştur. Türkiye, dövizle «köşeyi dönmüştür». Birdaha 
aynı hastalığa yakalanmamak için' var gücümüzle ihracatımızı artırmaya 
çalışalım. Devlet, bu alanda en büyük desteğiniz, yardımcınız olacaktır. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

İthalatı serbest bırakmanın elbette ki şadece iktisadi anlamı yok
tur. Sosyal, siyasi ve manevi anlamı da vardır. Mesele, herşeyden önce batı 
toplumu ile batının ekonomik düzeni ile bütünleşme meselesidir. Orada 
herşey serbest olacak benim memleketimde gümrük duvarları, koruma
cılık, yasakçılık kalacak. Benim insanım batı ins~nına imrenecek, batı 
insanına gıpta ile bakacak. Olmaz öyle şey! Türkiye'nin nesi eksik? Türk 
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insanının nesi eksik? Mesele, bir inanç meselesidir. Bir görüş meselesidir. 
Ve nihayet amaca uygun bir kraat meselesidir. Nitekim, Türkiye'ye ve 
Türk insanına inanmış olmamızın meyvelerini sadece dış ticarette değil, 
her alanda topluyoruz. Bfabir sorula geçirdiğimiz şu 1984 yılında herşeye 
rağmen büyüme hızımız, tahminlerin üzerinde, % 5,7 olmuştur. Bu bü
yüme hızı son 7 sene içinde en yüksek kalkınma hızıdır. 

Bu başarıyı sağlayan, elbette ki, hükümet olarak bizler değiliz. Siz
lersiniz ... Bizim yaptığımız, ~izin önümüzdeki umutsuzluk duvarlarını yık
maktır. «Türk Parasını Koruma Kanunu» diye ithalatı «zararlı», ihracatı 
«İmkan dışı» gören zihniyeti sona erdirmektir ... Ve, hepsinden önemlisi, 
on yıllar boyu biz kendi gücümüzü küçümsemişiz, kendi elimizle üzerimi
ze ölü toprağı serpmişiz ... İşte, esas kavgamız, buradadır. Esas meselemiz, 
kendimize de, dünyaya da nelere . ID;Uktedir olduğumuzu kanıtlamaktır. 
Bir yıl içerisinde bu kanıtlar verilmiş bulunuyor. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Halen Orta Doğu ülkeleriyle köklü bir ticari alış - verişimiz vardır. 
Bugün Türkiye, her alanda Orta Doğu'nun bir numaralı ülkesidir. Türki
ye, Batı blokuyla olduğu kadar, Orta - Doğu ülkeleri ile de, Doğu bloku 
ile de niçin alış - veriş yapmasın? · 

Şu basit gerçeği ifade etmek istiyorum : Kim bize yar olursa, biz de 
ona yar oluruz ... Milli menfaatlerimizi, akılcılıkla koruruz. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Bir diğer -icraatımız da kanıu ortaklığı idaresi eliyle devlet altyapı 
tesislerini halka açmamız olmuştur. Biliyorsunuz, ilk uygulamamız birin-

: ci İstanbul köprüsü gelir ortaklığı senetlerinin satışıdır. Bu senetlerin alı
mı için banka şubelerine koşuşan bu işe ve bize inanan bütün vatandaş
larıma yürekten teşekkür ediyorum. Devlet ile milletin iktisadi işbirliği 
işte böyle oluşur. Köprü senetlerinden alamayan Değerli vatandaşlarım 
hiç üzülmesinler. Şimdi çok. daha büyük çok daha kapsamlı bir biçimde 
ülkemizin en büyük, çok gelir getiren devlet altyapı tesislerind.en Keban 
barajının gelir ortaklığı senetlerini istifadenize sunacağız. Daha doğrusu 
Keban barajının ürettiği elektriğin gelirlerine sizi de ortak yapacağız. 
Orta direğin tasarruflarına iyi bir gelir imkanı olacak bu senetler sanı
yorum. Ocak ayı b~şlarında satışa çıkacaktır. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

1984 yılının son icraatın içinden programını tamamladığımız bu ayda 
aynı zamanda 1 yıllık icraatınıda tamamlamış bulunuyoruz şurada 1 yıl-
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lık icraatın esaslarını veren dökümanlar var. Bu mevzuat yıllığı, kanun
lardır 124 adet kanun. Bu ikinci döküman mevzuat yıllığı kanun hükmün
de kararnameler, tam 70 adet. Bu döküman mevzuat yıllığı, kararnameler, 
yönetmelikle tebliğdedir. 1395 adet kararname. · şu büyük döküman bu 
olduğumuz ekonomik istikr_ar tedbirleri. Bu döküman hükümetin icraat 
yıllığıdır. Ve son dökümanda benim bu sene yaptığım konuşmalar basın 
toplantılarıdır. 

1984 yılının bu son «İcraatın İçinden» programında sizlere, milleti
me bu ~berleri vereıbilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve 
her zamanki inancımı teyid ediyorum. Hiçbir şüphemiz olmasın ki, Türk 
milleti büyük bir millet, Türk devl~ti, büyük bir devlettir. Milli birlik ve 
beraberlik içinde oldukça, bizi bölmek isteyen namerde imkan tanımadık
ça, Türkiyemiz on yıl içerisinde dünyanın en ileri refah ülkelerinin ara
sına girmeye namzettir. Gidişat, bunu göstermekte ... Bu gidişattan asla 
taviz vermeyeceğiz. Doğru bildiğimiz ne ise, onu uygulamaya devam ede
ceğiz. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Sizlere hayırlı, uğurlu bir yeni yıl diliyor, 1984 boyunca beni bu 
«İcraatın İçirid.en» programlan ile, televizyon aracılığı ile hemen her ay 
evlerinizde, kahvelerinizde misafir etmiş olmanızdan dolayı teşekkür edi
yorum. . 

Hep birlikte nice mutlu başarılı 'yıllara, 

Sevgili vatandaşlarım. 

Hoşça kalın. 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN GEBZE - İZMİT OTOYOLUNU 

HİZMETE AÇARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

29 Aralık 1984 

«Seçim öncesinde, yarım kalan eserleri tamamlayacağımızı söyle
miştik. Bunların büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. İzmit - Gebze otoyo
lunu programdan iki yıl önce hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl, şu anda 
130 milyar birikmiş olan kamu yatırımlan fonunu işleterek, yavaş giden 
işleri süratle · tamamlayacağız. Yollar genelde ekonominin can damarla
rıdır.» Bu yol 15 Hükümet eskitmiş bir yol bitirmek bize nasip oldu. Bu 
bir plan program ve azim işidir. «Arkadaşlar ücreti düşük tutmuşlar. Bi
raz fazla olsaydı, bir yılda koyduğumuz parayı çıkarırdık. Ama sanının 
yılda 7 -8 milyar lira kazanacağız. Devlet de böyle düşünmeli.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL ODAKULE'DE 

İŞADAMLARI ve SANAYİCİLERLE YAPTIGI 

TOPLANTISINDAKİ KONUŞMA 

29 Aralık 1984 

iktidar olduğumuz bir yılın değerlendirmesini yapacak olursak ha
tırlarsınız 13-31 Aralık 1983 tarihleri arasında bir dizi hukuki düzenleme 
ile yılların devlet yapısında bürokrasiyi yok edici büyük adım attık, ayn
ca Türk Parasını 'kararları ile kambiyo düzenini baştan başa yeniden 
düzenledik. Y ıllann ta:busunu yıktı:k. Türkiye'ye yabancı sermayeyi 
sokmak için her türlü tedbiri aldık. Sermaye güvenle yatırım yapma 
huzuruna kavuştu. Türkiye'nin yurtiçinde huzurunun sağlanması ytırtdı
şında itibarının artmasına çalıştık. « 1984 benim hayatımda ve memleke
timin hayatında önemli bir yıl olmuştur. Genel ve mahalli seçimleri kazan
dıktan sonra yılların önümüze getirdiği meseleleri ele aldık. Biz esas iti
bariyle insan unsurunu ele alıp çalışr ıalara başladık. Hür deı;nokratik sis
temde serbest ekonomi ile insan unsurunu değerlendirmeye başladığımız
da sırasıyla huzur, güven, ortadirek konut kalkınmada öncelikli yöreler, 
bürokrasi ve işsizlik altı önemli meselemiz oldu.» 

Türkiye'nin demokrasisi son otuz yılda üç kere müdahaleye uğra
mıştır. Her mü.dahaleden sonra kurulan, hükümetler genellikle koalisyon 
hükümetleri olmuştur. koalisyon hükümetlerinin ömürleride kısa sürdü
ğünden memleketin halledilmesi gereken meseleleri ile yeterince ilgilene
memiştirler. Bu sebepten memleket meseleleri üst üste yığılmıştır. Geç
miş olaylar bizler için bir tecrübe olmuştur. 1983 yılında iktidara geldiği
mizde enflasyon oram yüzde 48 ile 65 · arasındaydı. Bir yıllık iktidarım sı
rasında seçim kanunu, belediyeler kanunu, tanın ve toprak reformu, 
KİT'lerin reorganizasyonu, 5 yıllık plan, idarede ve personel kanununda 
reform kadrolarda kademe uygulaması, ünvanlann kaldırılması gibi me
seleleri yasalarla işler hale koyduk. Toplu konut fonunda üç yılda ancak 
20 milyar lira toplanmasına karşılık son 4- 5 ay içerisinde 85 milyar lira 
topladık. 1985'te bu rakamın 160 milyar lirayı bulacağını sanıyoruz» do
ğunun kalkınması servet beyanının kaldırılması ve yeniden değerlendir
mede tedbirler aldık. Tekellerin çaydaki uygulamasına son verdik. 
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«1984 değerlendirilmesin'de kalkınma hızı 5,7 imalat sanayi 9,6 ta
rım artış oranı 3,6 elektrik üretimi 12,5 çimento iç tüketimi 17 oranla
rında belirmiştir.» 

Ekonominin mevcut seyri ve ald~ğımız tedbirler sayesinde 1985 'e 
enflasyon hızının % 25 -35 arasında gireceğimizi tahmin etmekteyiz. it
halat hızlandırılmıştır. Enflasyona karşı büyük ilerlemeler kaydedilmiş
tir. 

Türk parasının kıymetini koruma kanunu tatbikatt~n kaldırılmış
tır. Yurtdışına çıkışların serbest bırakılmıştır. İşçi dövizlerinin girdisinde 
büyük bir artış görülmüştür. 

Yarının büyükleri çocuklarımıza elde imkanlar bakımından imkan 
sağlamaya çalışıyoruz. 1985 sonuna kadar Sayın Sakıp Sabancı'nın yap'." 
tığı lüks yurt kadar olmasa .bile yurt yatak kapasitesini 40 bine ula:;;ura
cağız. 

1985 yılında Kamu Ortaklığı Fonunu 130 Milyar seviyesine çıkara
cağız. 1985'te enflasyonun düşmesine paralel faiz oranlarını düşüreceğiz. 
Yatırımlan hızlandıracağız. Özellikle Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli için 
dış kredi bulunmuştuli. Bugün ülkenin iki nükleer santrala ihtiyacı bu .. 

ı lunmaktadır. 

Türkiye'nin kabuğu değişmektedir. Türkiye artık tanın değil bir sa
nayi ülkesidir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL ESNAF ve SANATKAR 

DERNEKLERİ BİRLİGİNİN ZİYARETİ SIR.ı\SINDAKİ 

KONUŞMASI 

30 Aralık 1984 

«Esnaf ve sanatkarlar grubu, orta direğin en önemli unsurudur. Sağ
lamlıklarını anarşi dönen;ılerinde bile göstermişlerdir. Her esnaf ve sanat
karın kendi işyerine sahip olması gerektiğini kabul ediyoruz. Esnaf ve sa
natkarların önemli projeleri desteklenecektir.» Hükümet olarak ortadi
reğin meseleleri ile yakından ilgilenmekteyiz. 

Hayvan yemine sübvansiyon (Devlet desteği) uygulanarak, et ve süt 
. maliyetlerinin düşürüleceğini, taksilere takılacak dizel 'motorların tah
minlerden daha ucuza ithal edilecektir. 

Öğrenciler için yurt kapasiteleri arttırılacaktır. İlkokul öğrencilerine 
süt yardımı· verilecektir. Yeni yılda KDV uygulamasıyla bazı mallarda 
ucuzluk sağlanacağım ummaktayız. ' 

«Bu konuda müspet neticeler var. Dizel motorları, 1000 dolar civa
rında, tahminlerden daha ucuza ithal edebileceğiz. Bir iki yıl içinde 40-50 
bin taksinin motorunu değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu sayede şoför esna
fı. .. un akaryakıt masrafı ve dolayısıyla memleket masrafları azalır.» 

Esnafımızın kredi meselesi ile de yakından ilgilenmekteyiz. Bu yıl 
Halk Bankası'nı daha çok kredi verir hale getirmeye çalışacağız. 

«Yeme yüzde 20 sübvansiyon uygulayarak et ve süt maliyetlerini 
azaltmayı düşünüyoruz. Aynca, altı - yedi ayda öğrenciler için yurt kapa
sitesini 20 bine çıkaracağız. Be_lediyelere toplu konut sahaları konusunda 
destek olacağız. İlkokul çağındaki çocukların gıda yardımım sürdürüp 
yeni yılda buna sütüde ekleyeceğiz.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL ESNAF ve SANATKAR 

DERNEKLERİ BİRLİGİNİ ZİYARETİ SIRASINDA 

GAZETECİLERİN SORDUGU İKİ SORUYA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

30 Aralık 1984 

Soru: - Yeni zamlardan sonra aylıklara ek zam yapılması düşü
nülüyor mu? 

Cevap : - «Öyle bir şey yok. Bazen basında yazıyorsunuz. Ondan 
sonra da bu üfürme gibi oluyor. Yani bir tarafı şişirme gibi. Ona kapıla- · 
rak yanlışlıkla zam yapanlar olursa yandılar haberiniz olsun. Çünkü biz 
bu işi öylesine sıkı tutacağız ki, sonra mallarını satamazlarsa kimse gelip 
bana şikayet etmesin, haberi olsun. (Basın mensuplarına yönelik) Siz de 
biraz yardımcı olun. Katma Değer Vergisi'nden dolayı zam gelecek diye 
hava basıldı. Halbuki bazı kalemlerde fiyatlar da düşecektir. Tam tersine. 
Şimdi o satışları yaptıktan sonra fiyatların düştüğünü görürlerse müşte
riler ·tabii ellerini dizlerine vururlar. Yani bir zam psikolojisine meseleyi 
götürmeyin onu söylüyorum.» 

Soru: - Taksilerin benzin motorlarının dizele çevrilmesinde fay
da var mı? 

: Cevap : - «Bunun için temaslar yapıldı. Müsbet neticeler vardır. 
Belki 500- 600 bin liraya malolacak. İlk aşamada ithal edilecek. Özellikle 
hafif taksilere hafif dizeller gerekli. Üç büyük şehrimizde 40 -50 bin civa
rında taksi var. Bunların motorlarını kredi sistemiyle biriki sene içinde 
değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu bilhassa yakıt masrafını aşağıya düşüre~ 
cektir. Yaptığımız döviz masrafı çok kısa zamanda geri çevrilecektir.» 
dedi. 
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FATİH İLÇE KONGRESİNDE YAPILAN KONUŞMA 

30 Aralık 1984 

Muhterem Anavatan'lı Arkadaşlarım, Kardeşlerim, 

Hepinize sözlerimin başında saygılar ve sevgiler sunuyorum. Fatih 
ilçe kongresi benim 457 ilçe kongresi içersinde ikinci gittiğim kongredir. 
ilk Malazgirt ilçe kongresine gittik. Şimdi ikinci olarak ta Fatih' deki 
ilçe kongresine gidiyoruz. Birbuçuk seneyi ancak bulan kuruluşumuzdan 
sonra bir ilçemizin kongresinin bu kadar büyük ve muhteşem olması kar
şısında söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sadece Allah'a hamdediyorum. Bu 
kongreler başladığı zaman, arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Dedik ki, 
muhtelif y~rlerde, muhtelif kongreler zamanında, topraklar · alalım, Ne
reden başlayalım, Malazgirt'ten başlayalım. Kademe kademe Anadolu'nun 
çizgisini takip .edelim, 19 Mayıs'tan gelelim, İzmir'e kadar gidelim ve ta
biatıyla oraya gelmeden evvel de İstanbul'da Fatih'te İstanbul'un fethi, 
Bursa Sögüt, bütün bunları dolaşalım. En sonunda da Ankara' da bu top
raklC:lrı Çankaya Kongresinde birleştirelim. Muhtelif yerlerden alınmış ibu 
topraklardan bir büyük ağaç çıkaralım; bunu sembolize edelim inşallah, 
onu da yapacağız. Çok uzun zaman değil daha 1983 yılında 20 Mayıs'ta, 
biz bu partiyi 37 arkadaşımızla birlikte kurduk. Kurulduğu tarihteki ve 
kurulmadan evvelki 3-4 aylık hatta biraz daha fazla geçen devredeki sı
kın~ılarımızı, meselelerimizi bu konu için çalışmalarımızı ve karşılaştığı
mız zorlukları bugün gibi hatırlıyorum~ 20 Mayıs 1983 Cuma günüydü. 
Kuruluşundan bugüne kadar netice itibarı ile daha 2 senesini tamamla
madan, aşağı yukarı 3,5-4 ay içerisinde 67 il'de teşkilatımızı tamamladık. 
Yeni insanlar geldi. İlk kurulduğu zaman, bu insanlara, biraz bu işlerde 
tecrübe sahibi olanlar, amatör dedi, acemi dedi. Ama o acemi insanlar 
bir araya geldiler. Onların tabiriyle söylüyorum; bana göre acemi · değil. 
Gönülleri ile geldiler, iyi bir çalışma içersine girdik ve bir sene bile ol
madan iki tane büyük seçim kazandık ve bugün Türkıye'nin en büyük 
partisi haline geldik. Bu olay kolay bir iş değildir. Bu bir gönül işidir. Hiç 
bir zaman gurura kibire kapılmadan yapılan işin siz arkadaşlarımızın de.s
teği, milletimizin gönlüyle yaptık. Bu netice gerisinde takdiri ilahinin tayin 
ettiği yoLdan alınmıştır. Bunu böyle bilmekte ;çok 'büyük fayda var. Yoksa 
Muhterem arkadaşlarım, «biz yepyeni bir partiyiz hiç bir eski partinin 
devamı değiliz, bizim çatımız altına gelmek isteyen insanlar şu üç esasta 
bizimle müşterekseler, bizimle aynı şekilde düşünüyorlarsa onlara eski 
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düşünceleri ne olursa olsun çatımız altında yerimiz vardır» diyen bir 
grubun bir sene içersinde ;böyle bir netice alması eğer kelime ile ifade et
mek istersem sadece ve sadece bir mucizedir. Bu bizim değildir. Şimdi 
bizim partimizin gerisinde, düşüncesinde ne vardır. Ben bütün hayatım
da, insanlarla uğraştığımız devrelerde, çalıştığımız devrelerde şunu mü
şahade ettim. Kavga ile hiç bir yere gidilemiyor. Ama ilerlemenin, insan
ları ikna etmenin 'Ve birşeyler yapabilmenin temel yolu sevgidir. Sevgi 
olduğu zaman, insanlar birbirlerine sevgi-saygı duyduğu zaman, yani 
yolu öyle olması lazım, bunu kullandığınız zaman çok daha başarılı olur
sunuz. Bizim için temelde, yatan hadise insan sevgisidir. Ne olursa olsun 
insan sevgisidir, diyorum. Bunu esas düstur olarak almışızdır ve bütün 
hayatımız boyunca da böyle götürmeye mecburuz. Böyle götüreceğiz. 
Yoksa eğer sevgi olmasaydı, o sevgi desteklenmeseydi, (Allahın yardımı 
ardan dolayı gelir,) bu olmasaydı netice almak mümkün olamazdı. Yine 
bütün arkadaşlarıma hep şunu söylemeye çalıştım. Biz bir zamar;ılar bü
yük bir ülkeydik. Biz bir zamanlar dünyaya hakim olmuş, hemen her ta
rafa medeniyet götürmüş, büyük imparatorluklar kurmuş bir milletiz. 
Bu da doğru. Ama unutmayınız, sadece bunlarla iftihar etmekle mesele 
bitmiyor. İftihar etmeliyim demiyorum, iftilhar edelim ama çalışalım, 
aynı neticeleri elde edecek şekilde kendimizi bu işe koyalım. Aslolan 
odur. Yoks~ kuru kuruya bir gururla, işte bizim atalarımız şunu yaptı, 
bunu yaptı demek bir iıetice vermez. Eğer o atalarımıza nail olmak isti
yorsak, onların çalıştığı gibi çok sıkı çalışmamız lazım ve onların metot
larını da ~yi bilmemiz lazım. Bu işi nasıl yapmışlardır? Az önce söyle
diğim gibi en esaslı yolun sevgi olduğu kanaatindeyim. İnsanları seviniz. 
Birbirinizi seviniz. Başkalarının ayıplarını görmemeye çalışınız. Bu, par
tide de böyle olması lazım, siyasi mücadelede dtr böyle olması lazım. Bu
nunla netice alırız. Bir de, toleranslı olunuz, yani insanları birbirlerine 

: karşı kesin çizgilerle ayırmayınız. Bakınız, geçtiğimiz yılların en önemli 
m~selesi neydi? Daha çok uzun zaman geçmedi, bu memleket . nasıl oldu 
da bir anarşi dalgası içerisine girdi? Nasıl oldu da 5 bin kadar insan 
öldü? Nasıl oldu da 30 bin kadar insanımız yaralandı? Bugün oıiun acı
larını çekiyoruz. Hapiste olan epey insan var. Belki bunların mühim bir 
kısmı yaptıklarına da pişmandır. Onu da bilemiyorum. Ama nasıl oldu, 
sanki, bir hastalık gibi yapıldı gitti. Ve Türkiye, hepinizde çok iyi bili
yorsunuz uçurumuiı ucuna gelmişti. Biz bu meselede, zannediyorum, 12 
Eyıül sonrasında yapılan «Memleketi Düzeltme Hareketi» diyeceğim o 
harekatın siyasi kanadında, 1983 seçimlerinden sonra yer aldık. Muhte
rem arkadaşlarım sopa ile devamlı olarak düzeltme olamaz. Disipline 
edebilirsiniz, ama esas çlüzeltme demin de söylediğim .gibi, insanlara tesir 
ederek, onları severek onlara yaptıkları işin doğru olduğunu, doğru ol
ması gerektiğini anlatarak,-ancak mümkündür. Şimdi bakınız bir misal 
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vereceğim; Bu memleketin bilhassa büyük şehirlerinde İstanbul' da, An
kara' da, İzmir'de anarşinin kol gezdiği yerler olmuştur. Hatta öyle yerler 
vardır ki, buralar «kurtarılmış bölge» tabir edilmiştir. Girmek kabil de
ğildi. Hatta bu kurtarılmış bölgelerin bir :kısmına askeri idare zamanınd~ 
bile girilmesi tehlikeliydi. Oralara istediğimiz kadar nüfuz edememiştik. 
Sopayla da olsa, korkutmayla da olsa istediğimiz kadar nüfuz ·edeme
miştik. 25 Mart seçimlerini hatırlayınız. Hemen hemen bütün bu söyle
nen yerlere bir sevgi götürmeye çalıştık. Dikkat ederseniz ağırlığımızı bu 
bölgelere verdik. Ben hatırlıyorum, İstanbul' da gezdiğimiz birçok yerler 
(mesela Kartal'da Gülsuyu yukarısı gibi) vaktiyle o aşırı kanadın bir 
nevl mihrak noktalan halindeymiş. Ama bütün bu söylediğimiz yerler
den. Ankara'da % SO'nin üzerinde reyi, biz buralardan aldık. Aslında 
şunu söylüyorum, mesele bu bakımdan . halledilmiştir. Buralara hizmet 
götüreceğiz dedik. Buralara sevgi götüreceğiz dedik. Çocuklara dikkat 
edeceğ!z dedik. Bütün bunlann hepsini söyledik. Aina yapmıyor muyuz, 
yapıyoruz. Şu geçen bir sene içersinde bakınız. Hüki.imet bir taraftan, 
mahalli idarelerimiz, özellikle belediyelerimiz ikinci taraftan büyük bir 
gayret içerisinde çalışmaktadırlar. Şu geçtiğimiz bir sene içinde belki 

·Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kadar hızlı, bir çalışma vardır. Ben en 
son «İcraatın İçinden» Programında, ondan evvel Basın Toplantısında, 
arkadaşlarımızdan rica ettim, dedim ki, şu icraatımızın kitaplarını bir 
ha'l1rlayalım, Basın Toplantısında gösteı>elim. 15 Aralık'ta Basın Toplan
tısına bütün arkadaşlarım bu kitapları yetiştirdiler. Büyük gayret sarfet
tiler. ·Baktığımız zaman, altı tane kitap, icraat kitabı. Kararnameler, Ka
nunlar, 124 tane kanun geçmiş bir senenin içerisinde. Tabii içerisinde 
bazı basit kanunlar da var, ama çok ağır kanunlar var. Vaktiyle bu ka
nunlardan iki üç tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeye kalk
tığı zaman büyük kavgalar çıkardı. Hiç. bir münakaşaya gitmeden, hiç
bir ciddi kavga ıolmadan, bütün ;bu kanunlar geçmiştir. Neden geçti? 
Niçin eskiden kavga oluyor da, niçin bu sefer kavga olmuyor? Misal ve .. 
receğim, Tarım rroprak Reformu Kanunu, bu memlekette büyük müca
deleiere sahne olmuş bir kanundur. İşte biz aldık geçirdik. Onun sebe
bini söylüyorum. «Muhalef~t yoktur,» şeklindeki sözlere inanmayınız, 
Muhalefet Meclis'te vardır, muhalefet de yaplyorlar, ama karşılarında 
bir iktidar var ki, meselelerin nasıl götürüleceğini çok iyi biliyor ve mu
halefetle olan münasebetlerinde dikkatli. Ama kavgacı değil. Biz hiç bir 
zaman Meclis'te kavga etmeyiz. Arkadaşlarıma da daima tavsiyem şu; 
bel~diyelere de aynı şeyi söylüyorum, niye kavga edeceksiniz, kavga ile 
hiçbir meseleyi halledemezsiniz. Onun yerine eğer konuşan birine fazla 
kızarsanız, alkışlayın. En fazla yapacağınız bu olur. Biz bu metotla ça
lıştık. Arkadaşlarıma yine de aynı tavsiyeyi yapıyorum. Bu metodla çalış
tığınız zaman netice alırsanız. Çünkü aslolan çıkıp ta orada, «O birşeyler 
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söyledi, ben de onun cevabını verdim, oh ne iyi oldu» demek değildir. 
Geçtiğimiz dönemin kavgasının temeli de buraıdan çıkmıştır. Ama müca
dele edersiniz, fikrinizi söylersiniz, bunu kavga ile anlatmaya, hakaret 
etmeye hiç lüzum yok. Buna mukabil, iş yaptığınız zaman halk tarafın
dan tutulursunuz. Biz, bugün birçok meselede bu şekilde hareket ettik. 
Çünkü daima şunu biliyoruz. Aslolan hizmettir. Aslolan filanca grupla, 
fahnca grupla mücadele değildir. Aslolan hizmet edebilmenin yolu neyse, 
onu bulun, çalışın diyoruz. Bir Belediye Başkanımızın bir yerde, muha
lifleri de bir araya getirerek çalıştığım gördüm. Yani muhalefeti de ayar
lamış, derken, onları idare etmiş anlamında söylemiyorum, onlara da 
önem vermiş, onlarla da iyi ilişkiler kurmuş. Belediye Başkanı için, mü
him olan hizmet etmektir. Bu hizmeti yaptıktan sonra, asıl gayesine öyle 
vanr. Başka türlü varması mümkün değildir. Onun için muhterem ar
kadaşlarım, başlangıçta bu partiyi kurarken bütün bu prensipleri biz 
düşündük. Geçtiğimiz yılların tecrübesinden istifade etmeseydik bu par
tiyi doğru dürüst kuramazdık. Dediğimiz şey şu; biz şu üç esası olan bir 
partiyiz. Biz milliyetçi, muhafazakar, örfüne, adetine, ananesine bağlı 
bir partiyiz_. Biz bunu söyleriz. İktisadi sistem olarak serbest rekabeti ve 
müteşebbisi esas almışız. Müteşebbis deyince hatırınıza sadece büyük iş 
adamları gelmesin, çiftçisinden esnafından esas olan müteşebbis olmaz 
mı? Milyonlarca çiftçi, esnaf var. Serbest rekabeti teşvik ediyoruz ve 
esas işlerin insanlar eliyle, yani müteşebbisler eliyle, teşebbüs sahipleri 
eliyle yapılmasını tercih ediyoruz. Devletin bu insanlara yardımcı olduğu
nu zannediyoruz. Devlet bunların karşısında değildir. Devlet bunların 
destekçisidir. Devlet, zaten milletin kurduğtı müesseselerdir. Biz bu 
mfü~sseselerin toplamına devlet diyoruz. Devlet hiçbir zaman bizim insa
nım1zın karşısında olamaz. Olmaması lazım. Biz devletle milleti, el ele 
getirip sıkı bir şekilde çalışmak mecburiyetindeyiz. Öyle netice alırız. 
Üçüncü olarak söylediğimiz sosyal adaletçiliğimizdir. Biz sosyal adalet
çiyiz, ama batıda son asırda gelişen sosyal adalet meselesi değil bizim 
aldığımız. Bizde bu zaten asırlardır var. Bakın ne güzel söylenmiş; 
«Komşunuz aç yatarken siz yatağınızda tok uyursanız o bizden değildir» 
diyoruz. Bu bizim bünyemizde var. Bunu kuvvetlendirelim. güçlendire
lim. Sosyal adaleti bu memlekette sağlamanın yolu budur. Muhterem ar
kadaşlarım, belki bizim yaptıklarımız için bazı cepheler «bunları vak
tiyle sağ kanatlar söylüyordu, ama yapamıyorlardı. Bunlar söylemiyor 
am~ yapıyorlar.» diyebilirler. 

Muhterem Arkadaşlarım, bir senelik hükümet icraatı tamamlandı. 
Partimiz de 1,5 yaşını geçti. İnşallah 20 Mayıs'ta 2 yaşımızı bugünkün
den daha iyi bir tarzda tamamlarız. Ama şunu bilhassa belirtmek isti
yorum, bizim yepyeni bir parti olduğumuz çok açık surette ortadadır. 
Neden yepyeni bir partiyiz? Bunu da bütün arkadaşlarımın bilmesinde 
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fayda mütalaa ediyorum. Bu yüzden bana birçok tanıdığım, dostum, 
hatta yakın dostlarım «Sen bu işten vazgeç» dediler. «Niçin vazgeçeyim?» 
dedim. Dediler ki, «mümkün değil filan yerin desteğlni almazsan, falan 
tarafın okeyini almazsan, işt~ o işaret vermezse bu iş yürümez. Yüzde 5 · 
bile rey alamazsın». Ben bunlara dedim ki, <~arkadaşlar ben yüzde 5-10 
rey almak için ortaya çıkmadım. Eğer çıkıyorsam, bunun bir tek sebebi 
vardır. O da, hizmet etmek. Şunu da ifade ettim; «eğer ben çıkmazsam, 
çıkmak benim boynumun borcudur, o vakit hizmete talip olmazsam, ve
bal altında kalırım. Bu hizmete talip olacağım. Ondan sonrası Allah'ın 
bileceği iştir.» Efendim, dediler ki, yüzde 10 bpe rey alman mümkün 
değildir, alsan bile, vermezler.» Hepsinin yüzüne dedim · ki,· «bu söyle· 
dikleriniz doğru olabilir, plan kuranlar olabilir, şu olabilir bu olabilir, 
ama unutmayın ki yukarıda daha büyük plan kuran var. Neticede bun
ların ·hepsi geçti, umulmayan şey oldu. Muhterem arkadaşlar, bugün 
Türkiye' de iktidara gelmiş olan parti, güçlü bir partidir. Neden güçlü 
olduğunu da ifade edeceğim. Bir kere büyük seçimlere biz üç parti gir
dik. Olmayan oldu, rey alamıyacağımızı tahmin ettiler, rey aldık. O şart-

. lar geçti, akabinde şunu söylediler, «Efendim, . eğer filan falan partide 
girmiş olsaydı siz bu reyleri alamazdınız» Bu da faraziye. Dışarıya ka
dar bunu ·yaydılar. Yurt dışına götürdüler. Ne mahzuru var? Mahzuru 
şu, yµrt dışında bu · şekilde bir propaganda yapıldığında hemen şu ha
tıra geliyor: «Anavatan Partisi, bir seçi'm olursa kaybeder. O halde ikti
dar devamlı değildir. Bunu. temizlememiz lazımdır.» Geçen sene bu va
kith.~r, çok iyi hatırlıyorum Merkez Karar Yönetim Kurulunu topladık, 

ded~k ki, bu· mahalli seçimlere gidelim mi, gitmeyelim mi? Daha doğrusu 
gideceğiz./ çünkü Anayasaya göre, bir sene içerisinde yapılması lazım. Şu 
partilerin .girmesi mümkün mü, değil mi; girsin mi, girmesin mi? Çünkü 
mevcut kanunlara göre, kanunu değiştirmezsek girmeleri mümkün · de
ğildir. Bizim kabahatimiz değii, eski kanunlar böyle hazırlanmış. Otur
duk konuştuk, aşağı yukarı ittifakla karar verdik. Bu demokrasinin 
icabı, biz bunları sokacağız. Kanunu değiştireceğiz ve torpile de inanma
yacağız, buyrun. Ufak bir oyun yaptık. O da şöyle; tabii siyasi icraatı 
yapmak lazımdı. Bunu kimseye söylemeyin, kendi aramızda kalacak. 
Dışarda da propagandamız,. «Biz bu partileri niye sokahm, niÇin rekabet 
edelim. Yani bir insan rakibini g~tirir de oturtur rim şuraya.» Bu !afları 
da söylemeye başladık. Şimdi bizim Meclis'teki diğer partiler zannetti
ler ki biz bunları sokmayacağız. Aslmda onlar da istemiyordu, onların 
girmesini. Şöyle laflar çıktı onlardan; «Demokrasi, böyle şey olurmu, 
bunları sokmak lazımdır.» şeklinde. Kanun komisyonda görüşülürken, 
onlar tarafından bu partilerin de· sokulması yönünde kanun teklifi ve
riyorlar. T~klifi . reddettirdik. Ve biz bunu, Kanun teklifi, Meclis'in umumi 
heyetine gelinceye kadar sakladık. Meclis'in umumi heyetine geldiği gün 
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grubu topladık. Grupta dedik ki, durum böyledir. Arkadaşlar biraz eder 
oldu, sonra dedik ki, hayır biz bunu, kanunda gerekli değişikliği yapa
cak .. ve şu dışardaki partileri de seçime sokacağız. Orda bütün gazeteler 
hazn lıklarını yapmışlar, o gün kanun çıkacak, diğer partileri sokmadılar 
diye. ona göre manşetler hazırlanmış. Biz çıktık dışarıya. Dedik ki kararı
mız budur. Tabii hepsi allak bullak oldu. Ben hatfrlıyorum. O gün mu
habirlerin hepsi konuşmaya başladılar. Telefonla manşetler değişti. Tabii 
ki Kanun teklifinin böyle olduğunu anlayınca bu sefer bir bahane bulup 
muhalefet Meclis'i !terk etti. Şimdi ·o seçimler oldu. Seçimler nedir? Bence 
25 Mart Seçimleri bu bakımdan, belki en önemli, en kritik seçimlerdir. 
Yani 6 Kasım 1983'den daha önemli seçimlerdir. Bir kere şu meydana 
çıkmıştır. Kim olursa olsun, hangi eski tarafa dayanırsa dayansın, mem
leket Anavatan Partisine vazifeye devam işaretini çok kuvvetli bir tarzda 
vermiştir. Ve bakın muhterem arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeceğim, 
onu da herkesin çok iyi bilmesi lazım. Şu denildi, bu denildi. Efendim 
taktılar, % 45 rey almıştı, şimdi 41,S'a indi, ayda şu kadar kaybediyor, 
buna göre şu kadar olur diye hesap yapanlar oldu. Acemilik bu. Acemi
lik te değil tabii, kasıtlı. Hesabı şöyle yaptık. 41,5 reyle İl Genel Mec
lisi seçimlerine bakınız. Bütün partiler de girmiş Türkiye çapında yapıl
mış bu seçim. Biz o seçimler, eğer Genel Seçimler olmuş olsaydı, 211 
değH tam 291 Milletvekili çıkarırdık. Şimdi bu seçim geçti. Ama Muhte
rem Arkadaşlarım, şunu çok iyi bilmek lazım. Şu 5 senemiz, · ki o tariıhte 
5 seneydi, şimdi 4 senemiz; 88 seçimlerine gelinceye kadar, çok önemli 
yıllardır. Çok kritik yıllardır. Ve biz bugün bu 5 senenin en zor, iJk se
nesini geçirmiş bulunuyoruz. Ben eski devreleri ince1~dim. l960'dan 
sonra, 1961' de genel seçimler olmuş ve hükümet kurulmuş. Genel seçim
lerde, tek parti iktidara gelememiş. Koalisyon olmuş. 1961'i hatırlıyan
lar bilirler ve bu koalisyon en fazla 7 ay 8 ay sürmüş, yıkılmış. 

1971 müdahalesinden sonra da, serbest olarak, ilk parlamento se
çimleri 73':de olmuş. 73'de gene bir tek parti iktidara '.gelememiş. Gene 
iki partinin koalisyonu olmuş. O da 8-9 ayı geçmemiş. İlk defa 1980 son
rasındaki 83 seçimlerinde yepyeni bir parti, hiç bir eski partiyle her
hangi bir şekilde devamı olmadığını da açıkça söyleyen bir parti, ikti
dara gelmiŞ. Koalisyon _yok. Bir senesini de fevkalade başarılı bir şekilde 
tamamlamıştır. Biz böyle inanıyoruz. Tabii muhalefet karşımıza çıkacak, 
bizi tutmayanlar, sevmeyenler, istemeyenler başkasını söyleyeceklerdir. 
İstediklerini söylesinler. Bir tek misal vereceğim. Bu memleket döviz 
darhğında çok ızdıraplar çekmiştir. 1977, 1978, 1978 hatta 80'in baş ta
rafı, bu sıkıntıların en fazla olduğu yıllardır. Uzak yıllar değil. Herkes 
hatırlıyor. Benzin istasyonunun önündeki kuyruklar, margarin kuyruk
ları muhtelif meseleler, karaborsacı bakkal şunu sakladı, öbürü vermedi. 
Bu gibi dedikoduların alıp yürüdüğü ve milletin ümitsizliğe düştüğü dev-
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relerdir. Bunların hepsini yaşadık. 1983 yılı sonunda iktidara geldiğimiz 
sırada, döviz durumumuz çok parlak değildi. Açık söylüyorum çünkü 
1983 yılında ihracat duraklamıştı. 1980'inkinin hemen hemen aynıdır. 
Hiç artış yok. Biz bu durumda cesaretle bir takım serbestleştirme karar
lan aldık. Yurt'tan dışarıya turistik maksatlarla çıkmak, misal veriyo
rum; 2 senede bir defa mümkündü. Bu adalet değil. Buyrun istediğiniz 
kadar çıkın, 3 bin Dolan da alın götürün. Götürebiliyorsanız. Tabii ki, 
varsa paranız. Bütün bunların hepsi yapıldı. Serbest hale getirildi. İtha
latta serbest hale getirildi. Bugün Türkiye'ıiin döviz durumu 1983 yılı 
sonundan çok daha parlak durumdadır. Hatta birçok Banka umum mü
dürii ile konuşuyorum, şikayetleri ne biliyor musununz? Dövizden boğu
luyoruz. 

Bir başka gösterge daha söyleyeceğim. Şöyle bir bakınız. Türkiye'yi 
ziyaret etmek isteyen ne kadar çok adam var. Yani yabancı devlet adamı. 
Kaç tanesi gelip gitmiştir. Şu geçtiğimiz sene bu bakımdan ne kadar ha
reketli olmuştur. İşte en son Sovyet Rusya Başbakanı da geldi. Ondan 
evvel, Kasım ayı içinde İstanbul'da., bütün İslam ülkelerini toparladık. 
Bunlar olan işler değildir. Ben önümüzdeki sene hemen hemen bütün bü
yük ülkelere. davet edilmiş vaziyetteyim. Fırsat bulursak gideceğiz. yetiş
tirebildiğimiz kadar gidec~ğiz. Ama bütün bunların gösterdiği bir vakıa 
var. Meydanlara bakınız geçenlerde söyledim. Özel jetler sayısı artmaya 
başladı. Bizimkilerin değil, dışarıdan gelen adamların. Yani Türkiye ile 
iş yapmak isteyenler, özel jetleri ile geliyorlar. Eskiden bunlarda yoktu. 
İstanbul' da büyük otellerde Kasım ayında yer bulmanız mümkün değil
dir. Kıasım ayında, yaz ayı değil ve ta!hmin ediyorum önümüzdeki yıl 4-5 
tane motele birden ciddi bir surette, ihtiyaç var. Şu anda başlananlar var. 
Mısır patlaması gibi yeni büyük oteller İstanbul' da yapılmaya başlana
cak. Çünkü çok 1karlı bir iş. Memleket çok süratli bir kalkınma hamlesine 
girmiştir. İlk defa 1984 yılında, son 7 senenin en yüksek kalkınma hızı 
elde edilmiştir. Şikayet ediyorlardı, «Efendim, sizin programınız yatırım
ları durduruyor. Böyle enflasyon önlenemez» Bu lafları çok duydunuz 
şimdi var mı, bir tane şikayet var mı? Sanayi kesimimiz mal satamıyor, 
üretim yapamıyor diyen. Bugün elektrik istihsali bir sene evvelkine göre 
% 12,5 - 13 artmıştır. Bundan ·bir sene evvel bu :rakkam, ancak % 3-4 
civarındaydı. Sanayi istihsali buna paralel artmıştll'. 

Geriye dönelim. Çimento istihsaline bakalım. Yatırımların işaretidir 
bu. Yatırımlar evet, yavaşlamış, durmuş, istikrar programını tatbik edi
yoruz demişlerdir. 1980-81-82-83'de çimento iç tüıketiminde artış hemen 
hemen fazla değildir. Çok az. Ama 1984 yılında, % 18'ye yakın artış var. 
Büyük bir rakkam bu. Nereye gidiyor bu çimento. Herhalde toprağa git
miyor. Binalar yapılıyor, fabrikalar yapılıyor, yollar yapılıyor. İşte bir 
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misal daha vereceğim. Evvelsi gün İzmit - Gebze otoyolunu açtık. Bu yol 
eğer eski usül devam etmiş olsaydı, daha iki sene bitmezdi. Ama biz her
zaman söylüyoruz. Biz iş ~ilir, iş bitirici bir iktidarız. 3 milyar yerine, 
6 küsur milyar lira para verdik. Yani 3.5 milyar lira fazla verdik. Yolu iki 
sene evvel bitirdik. Şimdi bu a~ıllı bir 'iş değil mi? Çünkü size şunu söy
lüyorµm, o verdiğimiz 3.5 milyarın ·2 mislini 3 mislini biz bir senede o 
yolun ücretinden alacağız. Gayet akıllıca bir iş. Tüccar da böyle yapar. 

Memleketin kaynaklarını memleketi·n imkanlarını böyle kullandığı
mız zaman memleket ileriye gider. Yoksa, laf olsun diye, yolu yaptım 
efendim daha beklesin, onu da yaptım o da beklesin veya yapacağım. 
Bunlarla olmaz. Herşeyin hesabını kitabını yapıp, zamanından evvel bi
tirmek lazım. Bizim politikamız budur. Bunu yapıyoruz. Bakınız hiç kim
seden fazla da reklam yapmıyoruz. Çünkü «İcraatın İçinden» programları 
kafi geliyor. Reklam da değil. Reklam aslında çok hoş bir şey değil. 

Şimdi gelelim Türkiye'nin en büyük projesine, Atatürk Barajı, Urfa 
Tüneli ve Haran Ovası sulaması. Hepsi bir komple. Güney Doğu Anadolu 
projesi, GAP Projesi. Ne yapacak bu proje. Söylüyoruz.,. Diyorlar ki, 
«Efendim bu proje yapıldığı zaman 10 milyar kw saat elektrik enerjisi, 
700-800 bin hektar arazi de sulanacak. Orada, belki 15-20 milyon insana 
ilave iş imkanı bulunacak. 15-20 milyon insanın yiyeceği, giyeceğine ait 
tarım ürünleri istihsal edilecek. Memleketin gücüne güç katacak. -Çok 
güzel. Nasıl yapılacak bu işler. Vaktiyle bu büyük projeleri, işte Dünya 
Bankası Fjnansmanı, ya da beynelmilel teşekkül fin~nsmanı. Böyle alır
dık. Ama bunu almamız mümkün değildir. ÇünkU bu büyük bir sulama 
projesidir. Arkasından komşu Devletlerin sulama hakları vesaire mese-

. leleri gelir. Onlarla oturup konuşacağız ama anlaşmamız yıllar alır. Ko

. lay değildir. Ve o anlaşma yapılacak diye biz, bekleyecek miyiz hurda? 
Beynelmilel müesseselerden para alamazsınız. O halde kendi gücünüzle 
yapacaksınız. Yıllar yılı bu proje için kredi bulunamamıştır. Ama bizim 
iktidarımız, Anavatan iktidarı gelir gelmez, geçen sene Mart ayı içerisinde, 
Şubat ayı içerisinde. İsviçre'ye gittik ve makina teçhizatının bütün bölüm
lerini temin ettik. Bir milyar İsviçre Frankı'nın üzerindedir. Ayrıca Ame
rika' dan inşaat m~kinaları için kredi aldık. Bu da tamam. Ve size kesin 
olarak söylüyorum, bütün bu söylediğim sistemin kredisi, iç parti, dış 
parti hepsi tamamdır. Allah kısmet ederse, 7 sene içerisinde bütün bu 
projeler tamamlanacak. Urfa Ovaları sulanacak, sulanmaya başlayacak. 
Türkiye'ye 10 milyar kw saat'e yakın ilave enerji gelecek ve zannediyorum 
hem tarim bakımından, hem de o tarıma dayalı sanayi bakımından o böl
gelerde yeni iş sahaları açılacak, Güney Anadolu'nun iş arayan insanlarına 
çok daha iyi iş imkanı bulunacaktır. Bütün bunlar ~u geçtiğimiz sene için
de yapılmıştır. Hiç kimsenin haberi yok. İşte bir misal daha vereyim. Tür-
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kive'nin kredi itibarı ne kadar yükselmiş. Efendim, '3 tane tayyare alaca
ğız, 2 tane tayyare alacağız. Aldmdı afomadındı, gazetelerde hikayeler. 
Geçtiğimiz yıllara bir ıba,kın, bugün Türk Hava Yolları 7-7 .tane de op-
siyon 14 tane Air Bus alıyor. Kim düşünmüş bu kadar büyük tayyare sa
yısını. Kim vermiş krediyi bu kadar ve hepsi de % 100 kredi ile alınıyor. 
Yani itibarımız var ki bu kadar krediyi veriyorlar. Ve inanıyorum ki Türk 
Hava Yallan, inşallah daha da iyi idare edilecek. Halka da açacağız hisse 
senetlerini. Türk Hava Yoll.arı dünyanın sayılı hava yollarından biri 'ha
line gelecektir. Karlı bir iş olacaktır. Sadece Köprüyü veya Keban pro
jesini halka arzedecek değiliz. Bu gibi işleri de arz edeceğiz. Yavaş yavaş 
herkes alışacak buna, sattırmam diyecekler, ondan sonra kendileri de 
alacaklar. Daha bugün gibi hatırımda. 23 Ekim olacak, veyahut ta 22 
Ekim. O tarihte, seçime gjrecek parti liderleriyle münakaşa ediyoruz. 
Mümkün olsaydı da arkadaş1arım, hurda bunun filmini gösterselerdi. Biz 
film haline getirdik. Eski teypleri bir araya getirdik. Ondan sortra geçen
lerde, Basın Toplantısında gazetecilere gösterdim. Bak dedim; ne söy
ledik ne yaptık, ona bir bak dedim. Yani 25 E~im'da söylediğimiz şeyler, 
gazetecilerin karşısında. Orda ne söylediysek, tek?r bunJarın hepsi yap.ıl
mıştır. Tabii o arada da biz sahneye geliyoruz. Köprüden bahsediyoruz. 
Bir soru soruluyor, «Bu yarım kalmış yatırımlar, ne olacak? «İşte otoyol 
İzmit- Gebze yolu. Ben de~ o vakit diyorum ki, yarım k?lan Urfa Tüneli 
ne olacak? Ondan sonra Atatürk Barajı ne olacak? bütün bunların hepsi 
yapılacak. Ania nasıl yapılacak, memleketin kaynaklarını harakete geçir· 
mek lazım diyorum. Otoyolları 15 senedir yapıyomz. 50 küşür milyar li
raya yakın para yatırımışız. Çalışmıyor. Bitmeyince çalışmaz ki, çalış
mayınca da siz ondan bir gelir alamazsınız. O vakit toprağın altında kalır. 
İşte enflasyona sebeb olan hadiseler de bunlardır. Bütün münakaşamız 
köprünün gelirinin satılması. Sebebi is~ şu : Oradan alacağımız parayla 
bunların tamamlayacağız. Basın toplantısında gösterilen video filminde 
Köprü gösteriliyor. Üzerinden vasıtalar geçiyor, Arkasından bir ses «S~t
tırınam» sahne biraz daha değişiyor, üçümüz bir aradayız. Neticede mil
let bize inandı. Kapış, kapış gitti. Şimdi bir daha çıkarsak, herhalde aynı 
şekilde gider. ileride çıkaracağız. Biraz senenin ortasını bulalım. Bira? 
kı~rrnetlensin bu senetler. Hemen kolayca sattırmayalım, yalnız merak et
meyin bütün vatandaşlarıma da söylüyorum. Keban Barajı köprüden dah:T 
iyidir. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Önümüzde zor yıllar vardır. Ama bu zor yılları aşma'k, zor değildir. 
Gönül birliği, sevgi, birbirimize saygı, tolerans. Arkadaşım şu fikirde, ben 
şu fikirdeyim, böyle kesin çizgilerle ayırmadan, bir götürürsek mem
lekete en büyük hizmeti yaparız. Size huzurunuzda çok açık bir şekilde 
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şunu söylemek istiyorum. Türkiye bizim partimizin, yani Anavatan Par
tisi'nin sağlam durması halinde, birlik ve beraberliği içinde, Türkye'ye 
en büyük hizmet bu yolla yapılır. Bakın, her zaman söylüyorum alterna
tifimiz yoktur diye. Bugünkü şartlar altında, alternatifimiz yoktur. Yani 
bunu çok iyi biliniz. Bunu herhangi bir ~ekilde kimseyi suçlamak için de 
söylemiyorum. Ama şartlar bu hale getirmiştir. Mçmleketin şartları bunu 
bu hale getirmiştir. Onun için diyorum ki, bunun bilincinde olarak çok 
sıkı çalışalım ve bu memlekete en büyük hizmeti el birliği ile yapalım. 
Partimiz, teşkilatımız, mahalli idarelerdeki, özellikle Belediyelerde çalı
şanlarımız, Hükümet .kadememiz, genel merkezimiz, bir dişli makinanın 
çarkları giibi bi~birine uyum içinde çalışmaya devam ederse her engel 
aşılır. Sakın, filncanın, falancanın lafına ·kapılıp birbirimizle hizipleşme
yelim. Bunu açık seçik söylüyorum. Çünkü memleketin birliğe beraber
liğe en fazla ihtiyacı olduğu dönem bu dönemdir. Biz bunu çok iyi anla
dığımız takdirde memleketi bir daha sıkıntıya sokacak herhangi bir du
ruma düşürmeyiz. Bakınız, her on senede bir darbe oluyor, bir müdahale 
oluyor? Sebebleri var. Memleketin iktisadi işi bozuluyor, döviz dengesi 
sarsılıyo~, arkasından bir takım siyasi polemikler çıkıyor. Onun sonunda 
da bazen müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Ania ~rtık ileri, modern bir 
Türkiye bu şekilde olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden 
birinde gayet açık söylenmiştir. Biz bu işi yaptık, bir daha bu işin teker
rür etmemesi lazımdır demiştir. Ama bunun yolu da birlik ve beraberlik 
içerisinde, özellikle bizim partimizin çalışmasıdır. tık örneği biz vere
ceğiz. Bu bütün millete yapılacak. Ve zannediyorum bu örneği, son 1 - 1,5 
senedir veriyoruz. Milletin yoksa, hiç yoktan meydana çıkmış bir partiye 
bu kadar alakasının sebebi başka türlü olamaz. Onun için arkadaşlarım
dan özellikle tekrar rica ediyorum. Bütün kongrelerimiz böyle geçmiştir. 
Yeni arkadaşlarımız gelmiştir. Şu önümüzdeki 4 sene sı'kısıkı birbirimize 
sarılalım ve memleketi ileriye götürmek için her türlü gayreti gösterelim. 
Size en büyük sözümü söylüyorum, yani yeminle söyliyebilirim ki mem
leketimiz bu ·şekliyle tutulursa, biz bu şekilde gayret edersek, Türkiye 
önümüzdeki 10 sene içerisinde dünyanın muhakkak en sayılı ülkeleri ara
sına girer. 

Fatih benim seçim bölgem. Bir hususiyeti var tabii. Onun için de 
geldim. 3 yer var.' Fatih, Eyüp, Zeytinburnu, bu üçün bir arada. Ama 
memleketin her-tarafı bizim yerimizdir. Gittiğimiz her tarafta göstermeye 
çalışıyoruz. Çünkü .insanları seviyoruz. Özellikle çocukları seviyoruz, onu 
da unutmayın, halkın tekrar söyliyeyim. Çocukları çok seviniz. Çünkü 
gelecekte onların üzerinde iyi bir intiba bırakmak için herkesin gayret 
etmesi lazım. Ben şuna çok kesin olarak bir kere daha inancımı teyid ede
yim. Anavatan partisi yepyeni bir partidir. Anavatan Partisi olayları dar 
bir vadiden gören bir parti değildir, bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi, 
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biraz açığını görürüz. Görmemiz lazım ki, karşılıklı görüşmeler, karşılıklı 
fikirler olabilsin. Dar aralıktan gördüğünüz zaman, tutucu olursunuz, 
bağnaz olursunuz. Bizim muhakkak ileriye götürmemiz lazım bu me~
leketi, ileriye götürmenin yolu da partimizde milli beraberliği, bu söyle
diğim anlayış içerisinde sağlamaktır ve bunu devam ettirmektir. Biz bu
nun için her türlü gayreti gösteriyoruz. Arkadaşlarım da gösteriyor. Bize 
dışarıdan çok hücumlar gelecektir. Onu da söyleyeyim. Çünkü düşman 
için hedef Anavatan Partisi'dir. Bu memleketi sıkıntıya sokmak isteyen
lerin en önemli hedefi bizim partimizdir. Bakınız bir kez daha söyleye 
ceğim. Şu memlekette haksız kazançlar, karaborsayla, kaçakçılıkla en 
büyük mücadeleyi biz verdik. Ve vermeye de devam ediyoruz. 'Dikkat edt
niz. İlmi bir şekilde veriyoruz. Korkmadan veriyoruz. Hangi devirde ce
saret edilebilmiştir? Şu kaçak sigaranın satışını göre göre o kaçak sjga
ralardan, milyarlarca lira, benim tahmınim, 150 milyara yakın paralar, 
karaborsacının cebine girmiştir. Buna mani olduk. Bunun büyük bir kıs
mını Konut Fonu'na aktardık. Bugün Türkiye' de son 4 - 5 ayda konuta 
verilen para 60 milyarı bulmuştur. Bizden evvelki 3 senede, bütün veri
len para, 20 milyar liradır. İnşallah önümüzdeki sene, bu rakkamlar 150-
200 milyara doğru gidecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha sözümü uzatmak istemiyorum. 
Çok anlatılacak şeyler var ama, ilerde dalıa gideceğim birçok yerler var. 
Bizim pek tatilimiz olmuyor. Tatil yapamıyoruz. Yalnız bütün arkadaş
lara tekrar en önemli tavsiyem sevgiyi esas alınız, insanları seviniz, kon
şularınızı seviniz, partideki arkadaşlarınızı seviniz ve böylece Türkiye'yi 
biz ileriye götürelim. Temelde yatan budur. Kavgadan uzak durunuz. Yal
nız şunu söyleyeyim, sakın kavga etmiyoruz diye bizi kimse korkak zan
netmesin. Bizden cesur adam da yoktur ·onu da söyleyeyim. Karar ver
diğimız zaman da hiç bir şekilde kararımızı bozmadan götürürüz. Dikkat 
ediniz, 1,5 sene evvel ne söylemişsek bugün aynen yapmışızdır. En ufak 
bir çizgi itirazı yoktur. Çünkü hepsi hesap edilmiştir. Sevgi esastır ama, 
karar verdiğiniz zamanda karan sonuna kadar götürürüz. Korkmadan 
götürmek lazım. Çünkü ben şunu da gördüm. Memleketimizin en önemli 
problemlerinden bir tanesi devamlı zi:kzaklardır. Karar değiştirmelerdir. 
Bir karar veririz, şöyle yaparız. Ondan sonra başka birisi gelir, böyle ya
parız. Aman çok sağlam karar verin. Sağlam kararınızı da sonuna kadar 
götürün. Bir senedir de yaptığımız budur. Onun için kimse bir şey diye
miyor. Bakıyor, diyor ki, adam ne dediyse onu yapıyor, işte o kadar. Kim
seye herhangi bir şekilde haksız para kazandırmamanın yoluna çok dik
kat etmemiz lazım. Zaten particiliği bozan iç menfaat meselesidir. Par
ticiliği menfaat meselesi halinde çıkarmanın yolu da devleti ulüfe dağıt
maktan kurtarmakla olur. Ve biz bugün bunu; ithalatı liberal etmekle, 
tahditleri ·kaldırmakla, yasak mallar listesini iyice azaltmakla büyük 
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çapta temin etmiş bulunuyoruz. Bugün memlekete bakınız. Dikkat edin, 
sigara giriyor, kürk .parçalarına da müsaade ettik. Mücevhere de müsaade 
ettik. Altın da satılıyor. Diyorlar ki, «Efendim dövizimize yazık değil mi?» 
Bunu sanki çocuğu kandırır gibi söylüyorlar. Bu döviz gidiyordu gene. 
Yani altın memlekete gelmiyor muydu? Geliyordu. Mücevher kaçak gel
miyor muydu? Kim ödüyordu bunun parasını? Bunun parasını gene biz 
ödüyorduk. Hem de daha fazla olarak ödüyorduk. Şimdi ·bunların hepsi 
resmi oldu. Resmi olunca da devlet kazanıyor, biz kazanmıyoruz. Millet 
kazanıyor. Aslı da budur. Arada ·karaborsacı kazanacağına, devletimiz 
kazansın, milletimiz kazansın. Doğrusu dc.ı budur ve böyle devam edecek
tir. Muhterem Arkadaşlarım, Fatih İlçe Kongresi'nin hepimize, Fatih'e 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyonım ve muhteşem topluluğunuzu 
büyük sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YURTDIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZE 

YAYINLADIGI 1985 YILI MESAJI 

31 Aralık 1984 

Hüküınet olarak yurtdışındaki işçilerimize çeşitli hizmetler planla
maktayız~ 1985 yılı içinde yurda kesin dönüş yapan veya ziyarete gelen 
vatandaşlar için Gümrüksüz satış mağazaları ·açacağız. 

Ayrıca F. Almanya'daki vatandaşlarımızın Yapı Tasarruf Sandıkla
rında bulunan hesaplarının TüPkiye'ye aktarılarak bu, vatandaşlarımızın 
yurtta mesken veya işyeri teminini gerçekleştireceğiz. 

Yurtdışında vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik konusunda dik
katli olmalan gerekmektedir. 

Türkiye ne kaybetmişse kavgada kaybetmiştir. 1980'den önce aynı 
durum yurtiçinde .de yaşa_nmıştır. 

Kavga Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmamıştır. Sadece gelişmemizi 
yavaşlatmıştır. Yıllarca sağ - sol diye kamplara bölünmüştür. Türkiye da
ha çok çalışmadan medeniyet ve gelişmişlik yarışında katettiği mesafeyi 
telafi edemez. Bizim insanımız _ emir altında çalişmaktan hoşlanmaz. Bu 
bakımdan sosyalist modellerin Türkiye' de gelişmeyi hızlandıracağı konu
sunda yıllarc:a beyinleri yıkanmış vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. 
Sosyalizmi model olarak seçen pek çok ülkeye ve . bilhassa güney kom
şularımıza baktığımız zaman gelişmelerin hızlanmadığını, bilakis yavaş
ladığını müşahade ediyoruz. Türk insanı çalışkandır, teşvik halinde des
teklendiği takdirde neler yaratabileceğini, neler yapabileceğini biz geç
miş yıllarda gördük. 

Son yıllarda Türkiye'nin yurtdışındaki itibarı çok artmıştır. 

«Türkiye son beş yılda dünyada kredi itibarı en hızlı artan ülkedir. 
Yine aynı şekilde · ihracatı da en hızlı artan ülkeler arasına girmiştir. Tür
kiye yıllardır yapmadığı ekonomik patlamayı gerçekleştirmek yolunda
dır. Hızlı kalkınmak isteyen tüm ülkeler bu yoldan geçmek mecburiyetin
dedir. Çalışmadan ter dökmeden gayret göstermeden ilerlemek, gelişmek 
mümkün değildir. Siz Avrupa'daki vatandaşlarımızda· bu üstün gayreti 
gösteriyorsunuz. Beraber Çalıştıkça,. aynı gaye uğrunda çalıştıkça Türki
ye'nin diğer ülkelere yetişmemesi için hiç bir sebep göremiyorum.» 
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Halen Türkiye'nin döviz rezervleri Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. 

«Eskiden mektupla döviz göndermeniz suçtu. Akrabanızı polis yaka
lıyordu. Şimdi her Türk vatandaşı cebinde istediği kadar döviz taşıyabilir. 
Bankada döviz hesaıbı açabilir. Bu şekilde hem sizin tasarruflarınız 
hem de memlekete faydalı olmasını sağlayacak sistem kurduk.» 

Yurtdışında vatandaşların Türkiye güçlendikçe sizlerde daha güçlü 
olacaksınız. Bize güveniniz. 

Yeni bir yılı geride bırakırken 1985 yılının hepinize en iyi şeyleri ge
tirmesini temenni ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 1985 YILI DOLAYISIYLA 

MİLLİYET GAZETESİNE YAZDIGI MAK;\LE 

1Ocak1985 

1984 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli yıllardan biri olmuş
tur. Bu yılda, demokrasiye geçiş konusunda öne~li adımlar atılmış, eko
nominin ve sosyal yapının güçlendirilmesi için yine önemli kararlar alın
mıştır. Her 10 yılda bir siyasi bunalıma düşen . Türkiye, 1984 yılından baş
layarak, demokratik kurumları güçlendirmek mecburiyetindedir. 1983 
yılı sonu yapılan genel seçimlerle, Türkiye' de sivil hayata dönülmüştür. 
Yine 1984'ün Mart ayında yapılan mahalli seçimlerle, tayin edilmiş bele
diye başkanları yerine, seçilmiş belediye başkanları konulmuş, sivil ha
yata geçişin en önemli adımı atılmıştır. 

DEMQKRASİ NASIL GÜÇLENECEK? 

Türkiye'de demokrasi nasıl güçlenecektir? Türkiye'de demokrasinin 
güçlenmesindeki ana nokta, parlamentonun işlerliğidir. Parlamento işle
diği sürece Türkiye'de sağlıklı bir karar mekanizması olacak ve demok
rasinin bunalıma düşmesi önlenecektir. Parlamentonun işlemesi ise, yeni 
bir anlayış gerektirmektedir. Türk Parlamentosu, Avrupa ülkelerinin par
lamentosu gibi medeni, akılcı bir yolu devam ettirmek zorundadır. Türk 
Basını'nda bazen, parlamentodaki muhal~fet partilerinin yete'rince görev
lerini yapmadığı gibi iddialar gözümüze çarpmaktadır. Bu iddiaların ar
kasında, geçmişte iktidarla çok hırçın bir şekilde boğuşan muhalefetlerin 
hatırası yatmaktadır. Muhalefet denince aklımıza, iktidara en ağır şekil
de hücum eden, iktidarın hiçbir yönünü beğenmeyen muhalefetler gel
mektedir. Nitekim, 1980'lere kadar ve bilhassa siyasi bunalımlara girdi
ğimiz zaman parlamentolarımızın durumu bu idi. Muhalefet demek, ikti
dara en ağır küfürleri, en ağır hakaretleri, en ağır ithamları yapan· bir 
grup demekti. Muhalefetle iktidar partileri arasında en ufak bir uyum 
mevcut değildi. Yapıcı muhalefet değil, yıkıcı muhalefetler vardı. 

1983 sonu oluşan parlamentoda muhalefetle iktidar, çok daha ya
pıcı bir çalışma atmosferi oluşturmayı başarmıştır. Bunda hem iktidar 
partisinin, hem de muhalefet partilerinin önemli payı mevcuttur. Yalnız 
izlediğimiz ilginç bir husus var: Parlamentodaki muhalefet partilerimi
zin bazı telkinlerle daha da sertleştirilmek istenmesi. 1980 öncesi yılların 
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şartlanması ile iyi muhalefet olmak için sanki daha sert, daha ağır 1.oı.ü
cumlar yapılması gerektiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Bu gibi 
yanlış şartlanmalar, yeni filizlenmeye başlayan ve köklü bir şekilde ge
lişmesi arzulanan demokrasimizin geleceğini sıkıntıya sokabilir. Biz ik
tidar partisi olarak, her zaman tüm konulara akılcı ve soğukkanlı olarak 
yaklaşmaktayız. Bunun için bilinçli bir gayret göstermekteyiz. Eğer, Türk 
Parlamentosu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Avrupa'daki parla
mentolar gibi sağlam, güçlü ve köklü bir çalışma yapısı kazandırmasını 
istiyorsak, geçmiş şartlanmalarım1zdan yavaş yavaş kurtulmak mecburi
yetindeyiz. 

BASINA DÜŞEN GÖREV 

Bu konuda, basınımiza da önemli bir görev düşmektedir. Hırçın bir 
muhalefet, hoşlanmasa da basınımızın işine yarar. Çünkü bu, haıber üre~ 
tir. Yapıcı bir muhalefet ise, pek manşetlik haber üretmeyebilir. Fakat, 
burada ülkenin menfaatlerini, şahsi menfaatlerden önde tutmak mecburi
yetindeyiz. Nasıl iktidar partisi olarak yapıcı bir tutum içindeysek, bası
nımız da muhalefeti yapıcı tutumdan uzaklaştığı anda ikaz etmek mecbu
riyetindedir. 

Basının Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki .görevi, bu bakım
dan çok önemlidir. Parlamentomuz, eskinin kötü alışkanlıklarından kur
tulmuş bir parlamentodµr. İktidar partisi olarak, muhalefetin önerilerin
den istifade ediyoruz. Bu bakımdan, Meclis'te kavga olmuyor diye yadır
ganmaması gerekir. Bu Meclis'tekilerin büyük çoğunluğu, siyaseti mes
lek edinmiş profesyoneller değillerdir. Hepsinin arzusu, Türkiye'yi daha 
ileri, daha modern bir ülke haline getirmektir. Ve, iftiharla söyleyebili
riz ·ki, bu parlamento, Cumhuriyet tarihinin en hızlı çalışan parlamento
larından biridir. Yıllardır çıkarılamayan kanunlar, bu Meclis'ten çıkarıl
mıştır. 

HEDEFLERİMİZ 

Türkiye, hızla kalkınma mecburiyetinde olan bir ülkedir. Tüm kay
naklartnı seferber etme~ mecburiyetindedir. Gereksiz kavgalarla, polemik
lerle uğraşacak vakti olamayan bir ülkedir. Meselelerimize, devamlı ola
rak, geniş bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Bakmadığımı;z 
sürece tekrar eski. hataları yapar, eskiden yaşadığımız bunalımlara tek
rar düşeriz. Refahı yaygınlaştırma, milletin refah seviyesini yükseltme, en 
önemli hedefimizdir. 

Refahı yaygınlaştırma kom~sunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile 
kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan teşvikler ve buraya yönlendirilen 
devlet yatırımlan, bu gayretin önemli bir parçasıdır. Yine ayni şekilde 

76 



toplu konut uygulaması, faturaya vergi iadesi, gecekondu bölgelerine yol, 
su, 'elektrik g~bi hizmetlerin götürülmesi, . refahın yaygınlaştırılması, mil
letin refah seviyesini yükseltmesi konusunda hükumetimizin büyük önem 
verdiği konulardır. Kaçakçılığı önleme konusunda alınan ekonomik ted
birler de haksız kazancı tamamen ortadan kaldırmış ve toplumda hava
dan para kazananların yolunu kapatmıştır. 

1985 GAYRET YILI 

1985 yılı, 1984 yılında başlatmış bulunduğumuz gayretin daha da yo
ğunlaştırılarak devam ettirileceği bir yıl olacaktır. 1985 yılında her sahada 
çok Çalışmak, daha çok Üretmek mecburiyetindeyiz. Siyasi, ekonomik ve 
sosyal dengel~rini iyi kurmuş bir . Türkiye, kalkınma yolunda hiçbir engel 
görmeden hızla gidebilir. Bu, toplumun tüm kesiminin iktidarıyla, mu
halefetiyle, basınıyla, üniversiteleriyle ve vatandaşlarıyla beraber, el ele 
çalışmayla mümkündür. 

Bu düşüncelerimle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, 1985 yı
lında hepsinin sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini temenni ederim.~ 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRK MİLLETİNE 

1985 YILI MESAJI 

1 Ocak 1985 

Bir yılı geride ıbırakırken, yeni ıbir yıla girerken geçmişin muil:ıase
besi ve geleceğin hesabını çok iyi yapmamız gerekmektedir. 

«Milletimizin doğru hedefler gösterildiği, · önüne konulan manialar 
kaldırıldığı, birlik ve beraberliği bozulmadığı müddetçe aşamayacağı en
gel, çözemeyeceği mesele yoktur.» 

1984 yılı ülkemiz için türlü zorluklarla geçilmiş olmasına rağmen 

meydana getirilen eserler 1985 yılının ümitle geleceğini göstermektedir. 

«Üç yıllık bir aradan sonra demokratik sistemin yeniden yörüngesi
ne oturtulması, 12 Eylül'ün sağlamış olduğu huzur ve güven ortamının 
idamesi, ekonomimizde iktisadi dengelerin yeni baştan tesisi, ekonomik, 
sosyal ve · idari yapıda köklü reformların temellerinin atılması hep bu 
geçtiğimiz bir yıla sığdırılmıştır.» 

İktidarımızın ilk yılında hiÇbir siyasi hesaba dayanmadan hiç el 
atılmamış meseleler üzerine cesaretle gittik. 

«İktisadi politikada takip edilen kararlı ve tavizsiz icraat sonucu, 
erllasyon son aylarda azalma eğilimine girmiş, büyüme hızı son yedi yılın 
en yüksek seviyesi olan S.7'ye ulaşmış, ihracatımız 7 milyar doları aşmış
tır. En sevindirici nokta ise ihracatımızdaki sanayi ürünlerinin nisbeti 
yüzde 75'e çıkmıştır. Türkiye artık bir sanayi ülkesi hüviyetini kazanmış
tır.» 

Türkiye mevcut istikrarlı politika sayesinde önümüzdeki 10 yıl için
de .dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecektir. 

Yeni bir yıla girerken bütün yurtiçinde ve yurtdışındaki vatandaşl~
rımıza mutlu ve ümitli bir yıl geçirmelerini ·temenni ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL SU KANALİZASYON 

İDARESİNDE KENDİSİNE VERİLEN BRİFİNGTE 

GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

1Ocak1985 

Soru : - KDV. ile çeşitli mallara zam geleceği şeklinde haberler 
var ne dersiniz? 

Cevap : - Kanaatimce bu haberler abartılmış. Petkim ve Sümer
bank mallarında olduğu gibi çeşitli düşüşlerin olduğunu gördük. Bu konu 
abartılınca fırsatçılar çıkabilir. Ancak bu onlar için iyi olmaz. Her türlü 
malı ithal edebilecek kadar döviz gücümüz var. Akaryakıta yapılan zam 
dolarla ilgilidir. KDV de düşünülerek yapılmıştır. Ancak Ocak başında 
yeni ilave yapılmayacaktır. Bu zamla uzun süre idare edeceğiz. Marj du
rumu iyidir. Giderek gerçek hale getireceğiz.» 

Soru: - Hastanelerin satılmasını düşünüyormusunuz? 

. Cevap : - «Bu konuda kesin pr.ogram yok. Ama özel hastanelerin 
kurulması konusunda teşvik var. Bazı hastanelerin bünyelerinde değişik
likler yapılabilir. Köprünün gelirinin yüzde 34 hisse senetlerini sattık. Bu 
Keban için yüzde 21 olacak. Bunların ikinci, üçüncü parti senetleri çıka
bilir. Bu gelirler Karakaya, Kapulukaya, Menzele ve Adıgüzel projelerinin 
hızlandırılması için kullanılacaktır.» 

Hepiniz hatırlarsınız iktidara geldiğimizde ilk beş yılın zor geçece
ğini belirtmiştim. Ancak her geçen yıl durum iyiye gidecektir. Sistem otur
tulmuştur. 1984 zor bir yıl oldu. 1985 daha iyi olacaktır, ancak fevkalade 
olacağım söylemem.» 

S o r u : - Büyük şehir olarak İstanbul' un prdblemlerini nasıl çöz
meyi düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Büyük şehrin temel prdblemleri Su, Ulaşım, Yol, Isıt
ma ve Aydınlatma gihi temel konulan ihtiva etmektedir. İstanbul'un prob
lemlerini çözmek için hükümet olarak Belediye olarak yapacaklarımız var
dır. Ancak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızda· bu hizmet bedellerine 
katılmaları gerekir. ·Bu katılma aslında bütün büyük şelhir sakinleri için 
geçerlidir. Dünyanın bütün büyük şehirlerdeki uygulama aşağı yukarı 
böyledir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DAN, ANKARA'YA 
GELİRKEN UÇAKTA BASIN MENSUPLARI İLE 

YAPTIGI KONUŞMA 

2 Ocak 1985 

1985 yılının Türkiye için çok iyi bir yıl olacağı, herşeyin güllük gÜ
listanlık olacağını düşünmede doğru bir düşünce değildir. Ancak geride 
bırakılan yıllardan çok daha iyi bir dönem , yaşayacağız. Sözlerimi parlak 
bir yıl manasına almayınız. Zorluklar yavaş yavaş azalacak anlamına gel
melidir. Daha doğrusunu söylemek gerekirse ortadirek bölümünden 1985, 
1984'ten daha az zor bir yıl olacaktır. 

Ülkemizde elde edilen gelişmelerle Batıyı, Avrupa'yı aratmamakta
dır. Dört yıl öncesine göre lüzumlu, düzenli, istikrarlı, tercih edilebilen 
bir ülkedir. Yavaş yavaş düzlüğe çıkmıştır. 

Batı ile her yönden münasebetlerimizi arttıracağız. Bu münasebet· 
lerden biride Avrupa'nın muhafazakar partileri ile münasebet kurmaktır, 
bu konuda işbirliği konusunda araştırmalar yapmaktayız. 

Hükümet olarak enerji konusuna büyük önem vermekteyiz. Enerji 
için ·daha önce başlayan Nükleer Santral konusunda gelişmeler kaydedil
niştir. 

Kanada bizim kısaca yap - işlet'- devret formülünü kabul etmiş du
Iü mdadır. Bu konuda ön protokol imzası için çalışmalar . yapılmaktadır. 
Bilahare detay müzakereler yapılacaktır. Ayrıca Alman grubu ile de temas 
halinde bulunmaktayız. 

Üstünde çalışılan konulardan biride Nakliye Uçakların projesidir. 
Bu konu henüz bekleniyor. Yani alınmış somut bir netice yok. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yıl mesajında «Dikkat ederseniz 
Sayın Cumhurbaşkanı dünya genel durumu hakkında iyimser olmadığını 
söyledi. Ben ise daha ziyade bizim vatandaşın durumu bakımından ortadi
reğin durumu bakımından düşüncelerimi açıkladım. 1984'ün bizim prog
ramın uygulanması bakımından zor bir yıl olduğunu, fakat 1985'in 1984'
den daha kolay olacağını ifade ettim. Ama bunun manasını sakın parlak 
bir yıl olarak anlamayınız~ Yani bu zorluklar yavaş yavaş azalacak anla
mına gelmelidir. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, 1985, 1984'den daha 
az zor bir yıl olacaktır. Ama biz optimist olduğumuz için daha zor bir yıl 
deyimi yerine daha kolay bir yıl d~yimini daha rahat kullanıyoruz.» 
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Hükümet olarak 1985 Enflasyon hedefinin daha önce açıklandığı gibi 
% 25'tir. Bu hedef tutulmak için gayret sarfedeceğiz ve bu hedef tutul
mada şansınız var. Başka tahminlerde yapılmaktadır. Başka tahminler 
sahiplerine aittir. Sizlerde bu oranı % 50 diye bilirsiniz. 

Bu yıl Türkiye' de ilk defa uygulanan Katma Değer Vergisinin önemli 
bir adım atma hareketidir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. 

«Genel olarak fiyat seviyesi vergi ile ilişkili değildfr. Fiyatların se
viyesini talep ve arz hikayesi belirler. Vergi bunun içerisinden çıkarılır. 
Yani netice itibariyle bir nev'i maliyet unsuru gibidir. Mesela bugün (dün) 
bir ilan gördüm. Bir mağaza diyor ki, biz fiyatlarımızı değiştirmedik KDV 
dahil bütün fiyatlarımız aynıdır, eski fiyatlar üzerinden satış yapıyoruz.» 

Bir ülke ekonomisinin düzlüğe çıkması, düzlükte gitmesi, çıkması ve 
inmesi uyguladığı ekonomik metod ve aldığı tedbirlerle çok yakından ala
kalıdır. 

Türkiye dışa açılmaktadır. Biz diyoruzki kim bizimle daha fazla ala
kadar olursa biz de onlarla alakadar oluruz menfaatımızı gözetiriz. Hiç 
-merak etmeyin yani Doğu - Batı, Sosyalist Blok olsun, menfaatınız önde 
gelir. ivedi_ meseleler, menfaat üzerine bina edilir. 

81 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN BAŞBAKANLIGINA 

YENİDEN SEÇİLEN SAYIN RAJİV GANDHİ'YE 

GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJ 

His Excellency Mr. Rajiv Gandhi 

Prime Minister of İndia 

Excelleny, 

2 Ocak 1985 

on behalf of the Govemment of Turkey and on my own behalf 1 con
vey to Yqur Excellency our warm congratulations on Your reappointment 
as the Prime Minister of India following the success of Y our Party during 
the last General elections. We are cortfident that India will continue to 
enjoy further progress and prosperity under Your leadership. 

I wish you every success and look forward to the continuation of 
good relations between our two countries. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest considera
tio.a. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN, GAZETECİ - YAZAR 

CÜNEYT ARCAYÜREK'İN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

6 Ocak 1985 

Soru : - «Geçtiğimiz yılda enflasyon hızının yüzde 54 olduğunu 
geçen gün bit gazetede açıkladınız ... » 

Cevap : - «Öyle bir şey söylemedim. Niye böyle yazıyorlar,· hay
ret! Eğer bu haberin metnini iyi okumuşsanız, oradan da anlaşılıyor, söy
ledigim aslında şu : 11 aylık netice var elimizde. Aralık hariç. Enflasyo
nun yüzdesi ancak Ocak ayının lS'inde belli olabilir. Endekslerin çık:şına 

bağlı olarak. Çeşitli endekslere göre, yüzde 40-42 ile yüzde 56 arasında 
değişen, çok değişik endeksler var, eğer geriye doğru 12 ayı götürürse
niz ... Söylediğim budur. 

En son İstanbul geçim endeksi çıktı, Aralık ayının enflasyon hızı 
yüzd~ 1.5. Bu da, son yılın en düşük endekslerinden biri. Tabii öbür en
deksler bunu takip edecek mi, etmeyecek mi?.. Ama şu çok net : Son 
4 ay, İstanbul geçim endekslerine baktığımız zaman yıllık hız yüzde 
22 -23 ... » 

S o r u : - «Peki, genelde yıl ortalaması ne olacak?» 
Cevap : - «Elimizde İstanbul yıllık geçim endeksi var, onun yıl

başından yılsonuna ortalaması yüzde 4İ.5-42 oluyor.» 

Soru: - «Peki bu İstanbul için, ya genelde?» 
Cevap: - «Genelde İstanbul en yüksek yerlerden biridir. Yani 

genelde de yüzde 41.5 -42 -43 olur. Tabii, eğer toptan eşya fiyatlarını da 
alırsanız, belki biraz daha farklı olur. Bunu şu anda kestiremem. İstatis
tik! toptan eşya fiyatları biraz daha yüksek görünüyor. 11 aylık toplan
mış olarak ... » 

Soru: - «Yüzde 40'ın altına düşmeyecek, öyle nıi? .. 
Cevap: «Hayır, 40'ın altında düşmez.» 
Soru: - ... Bildiğimiz kadarıyla 1983'de enflasyon hızı yüzde 

35.6'ydı. 1984'de işbaşına gelirken, ıbu miktarı kötü miras olarak nitele
diniz, seçim öncesi ise bunu daha aşağıya çekebileceğinizi söylediniz, oy
sa yüzde 54 dediğiniz yazıldı, şimdi de yüzde 40'ın altına inmeyeceğini 
belirtiyorsunuz. Enflasyonla mücadelede başarılı mı oluyorsunuz? .. » 
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subvansiyon yaparsak ya para basmamız gerekecek, ya da başkasının 
-eğer o manada düşünüyorsanız- cebinden çalarak yapılacak. Ya da, vergi 
getirilecek. Devlet subvansiyonu deyince ya para basmak lazım, ya da 
vergi almak. Geçmiş senelerde gördük, 77 - 78 yıllarında, subvanse edildi. 
petrol 5 lira satıldı. Dünyanın en ucuz petrolu Türkiye'deydi. 

S o r u : - Efendim o denli ucuzluk da isteyen yok. Ama, bir yerde 
durdurmak için bir arayış ola:bilirmi? 

Cevap: - «Öyleyse» «Vatandaş olarak bu konuda da bizlerin 
enflasyonun yüzde 30'lar, 20'lere (İnşallah) inmesini beklemekten baş
ka çıkar yol? .. » 

Soru: - -
Şu"' var. ~en~im.: Uçak fiyat.larına taze zam geldL Hemen her yön

de oldugu gıbı şımdı uçaklara bınenlerle, binemeyenlerin arası giderek 
açılıp artıyor. Bu, gelir grupları arasında giderek daha fazla, uçurum de
meyeyim, ama daha büyük yaşam farklılığı yaratıyor ... mu? Şimdi siz, 
uçaklar dolup boşalıyor diyeceksiniz?» 

Cevap: - «Tüccarlar, sanayiciler biniyor ... » 

Soru: __:_ «Ama, sade vatandaş.? .. Halk binmesin diyeceksiniz? .. 
Benim sürekli zamlara karşı, hiç değilse, elimde «sürekli basın» kartım 
var ama acele gerekti eşimle İstanıbul'la gidip gelmeye kalksam, 3·8 bin 
eşime, 19 bin de bendeniz, temiz 57 bin lira efendim?» 

Cevap : _- «Treni tercih edersiniz.» 

S o r u : - «Varsın olsun, acele de olsa işim, otdbüsü tercih etme
liyim. Türkiye'de de çağ öylesine değişiyor ki, Van'dan otobüsle, trenle 
nasıl gelsin .. ? 

.- Cevap : - «Dünya böyle. Dünyada herkes, A!manya' da herkes 
uçağa mı biniyor?» 

S o r u : - «Orada «!hızlı trenler, hızlı yollar, hızlı para kazananlar» 
var, anımsadığım kadarıyla. İstanıbul-Ankara trenle 15 saat kadar, hele 
Va.a' dan Ankara.» 

Cevap : - «Herkes işinin hızlılığına göre, kazancına göre, zama
nına göre, binecek. İşini süratle çözmek isteyen varsa, uçağa. Herşeyin 
birden temin edilmesi mümkün değil ki... Bakın, THY bu yıl 7 + 7 = 14 
Aırbus alacak. Hem iç, hem de dış hatlarda, yaza doğnı sıkıntımız var, 
bu fiyat Iara göre. Doğu'ya neden ucuz yaptık. Kalkınmada öncelikli böl
ge diye düşündük, külfieti, uzaklığı gözönünde tuttuk.» 

S o r u : - «Sosyal adaletçi yaklaşım sahibi iseniz, 1973 'de işletme
ye açılıp kendini ödeyen bu köprüden geçiş, neden «Ücretsiz» yapmıyor
sunuz». 
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«Politikamızda farkımız şurada: Biz memlekete büyük çapta yeni 
ilaveler yapmak istiyoruz. 10 milyar az para değil. Bakın, ne olacak? İs
tanbul-İzmir yolunun tamamlanması için biz, 3.5 milyar ek ödeme yap
tık. Benim bu yoldan bu yıl için alacağım para ise 4 - 5 milyar olacak. 
Köprüden 10, Keban'dan 40, fonlara akacak paralarla toplam 130 mil
yar gelecek. Dört tane baraj var. Mesela Maraş'ta Menzelet, Denizli civa
rında Adıgüzel, Karakaya gibi büyük bir baraj. Bunların normal yollar
dan yapımını hızlandırmak mümkün. Bütçelerden bu barajlara - üstüste 
gelmiş - karı para ayıramamışız. Hesabı - kitabı yaptık, biz bunları bir yıl 
önce bitirirsek, verdiğimiz paraların hepsini çıkarmış oluruz. Dedi ki 
Adıgüzel'le, Menrelet'le vatandaş su yollarına, elektriğe kavuşacak. Sa
nayi ve ev için önemli olan elektriğin kesintisjz olması. Kesilince asan
sörde de kalırsın. Buzdolabın da bozulur.» 

S o r u : - KDV sinin meydana getirdiği zam artışı için niçin bir 
uyarı mekanizması işletmediniz. 

Cevap: - «Sonradan üretici .fabrikalar KDV'yle fiyatlarda zam 
olmayacağını açıkladılar. Basında bunu kışkırttı canım» 

S o r u : - Ama kısa sürede parayı topladılar. 
Cevap: - O başka. 
Soru : - Geçen de bir gazete bürosuna kebap getirmişler. 300 li

raya yediklerini 330'a 'önlerinde bulmuşlar. «KDV'li kebap diye herkes 
güliiyor» · 

Cevap : - Yiyecek, KDV'nin içinde değil. 
S o r u : -- Sn. Başbakan, bunu siz biliyorsunuz, en azından kebapçı 

bilmezlikten geliyor. 
Cevap: - KDV ile ilgili bu durum. Bir ay, iıki ay daha sürer 

durur. . 
S o r u : - Muhalefet, bütçede bir trilyon açık olduğunu iddia edi

yor bu açıkla enflasyonu nasıl aşağıya çekeceksiniz. 
Cevap : - Bütçede bizim hesaplarımıza göre açık yok muhalefet 

hem bütçenin açık Vıereceğinden bahsediyor hemde işçi ve memura daha 
fazla zam istiyor. Oysa işçi, memur ve dar gelirliye enfüısyonun üstünde 
gelir artışı sağlanmıştır. Vergi indirimi, faturalı yaşamından % 30 sağ
lanmıştır. 

Soru : - «Sayın Başbakan, bu ay maaşı alıp, eve gittim, eşime 
verdim. O da 20 bin lira fuel - oil, dedi. · Hizmet görene iki haftadır ver
miyormuşuz, bu da 6 bin .. Sitenin giriş koridorları badana edilecekmiş, 
15 bin. Eşime «Herhalde bu kadar» diyecek oldum, elektrik, havagazı, 
su ödentileriyle 50 bin küsur ıbu aylık toplam» dedim Başbakan'a, «İyi 
ödeme değil mi, efendim. 

Cevap: - İyi ödeme. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SAYIN KENAN EVREN İLE 

YAPTIGI HAFfALIK GÖRÜŞMEDEN ÇIKARKEN GAZETECİLERİN 
SORULARINA VERDİGİ AÇIKLAMA 

11 Ocak 1985 

S o r u : - Özdağlar olayını görüştün UZ mü? 

C.e va p : - Siz de başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Basın iyi bir 
imtihan vermiyor, Özdağlar olayı karşısı~da. Ona da hakikaten üzülüyo
rum. Türk basınının _biraz daha iyi imtihan vermesi lazım. Çünkü hiç söy
lemediğim birçok şeyler maalesef yazılıyor. Fevkalade üzgünüm. Bize 
atfen yazılıyor. Bunların hiçbirisini kimseye söylemiş değilim. Hayal ku
ruluyor. Senaryolar yazılıyor. Şu tasdik etti, 'bu tasdik etti, gi:bi ibareler 
de kullanılıyor. Bunlar iyi bir imtihan verme · değildir. Biz, işin !başın

dan ıberi şunu çok kesin olarak söyledik. Elimize birtakım iddialar gelmiş
tir. Bu iddialan ciddi :bulduk, adalete intikal ettirdik. Kimseyi şu veya 
bu şekilde itham etmedik. Hep aynı şeyi söylediğim halde, maalesef 
üziilüyorum. Hem bazı yazarlarımız, hem de bazı dedikodu yazarlarımız 
diyeceğim, bazı gazetelerimizde mesele, olduğu şekliyle değil, hayal ola
rak yazılıyor. Ki, ortada iddia edilen bir vaka, bir de suçlanan bir insan 
var. Bunları düşünmek lazım. Bu bakımdan da yazılanları tasvip ettiğimi 
söyieyemem. Ama biz, meselelerin daima halk tarafından dikkatle takip 

. edildiği kanaatindeyiz ve halkımızın da bu konuda gerekli karan da ·bu 
konu.da gerekli karan kendisinin vereceğine -inancım var. 

S o r u : - Söylemediğiniz ıve basında çıkan konular nelerdir? 

C ev a p : - Siz gazeteleri okuyorsunuz. Ben açıkça ifade ettim. Ben 
kimseye bir şey söylemedim. Söylediğim tek konu, sadece bize ciddi gör
düğümüz iddialar gelmiştir. Bfa bu bakımdan istifasını istedik ve gerekli 
tah-{ikatın adalet tarafından yapılmasını arzu ettik. Yoksa kimseyi de 
suçlamadık. Çünkü «meseleye sadece adal1et tarafından karar verilir» de
dik. Ama şimdi okuyorum, «yok itiraf etti, yok şunu yaptı, yok bunu yap
tı» diye birçok şeyler yazılıyor. ·Bunlar benim ve basın önünde, ne de 
filancayla falancayla nakledilsin diye konuştuğum konular değildir. 
Maalesef iyi bir imtihan verilmemiştir. Yani sırf «haber yazalım» diye, . 
maalesef bunların bir kısmının uydurulduğu kanaatindeyim. 
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S o r u : Mengenecioğlu «rüşvet verdim» diye, Adnan Kahveci de, 
«para iade edilecektir» şeklinde açıklamalarda ;bulunuyor. 

Cevap : - Bu .konularla ilgili 'hiçbir mütalaa yürütmem diyorum. 
Tekrar aynı şeyleri soruyorsunuz. Ben de, bu konularc~a ilgili hiçbir şey 
söyl.eyemem. Mesele adalete intikal etmiştir. Adalet hundan sonra kararını 
verir. Bu söylenenlerin çoğu da gene basında uydurulan hadiselerdir. 
Çünkü, şu son günlerde çok net olarak gördüm. Manşet yapılmıştır. Böy
le bir konuşma olmamıştır. Olmadığı yazılmıştır. Bu iyi bir imtihan de
ğildır. Sizler mi veriyorsunuz, ıbaşkaları mı ıveriyor, ona inanamıyorum. 
Fakat doğru değildir söylenen şeyler. 

Soru : - Fakat Kahveci'nin demeci olarak yayınlandı. 

Cevap : - Efendim, dün bir gazetemizde, filanca bilmem şu nav
lunu taşıtmak için .benim emir verdiğimi yazıyor. Böyle bir şey olmadığını 
kendisi yalanladı. Kimseye böyle bir şey demedim, dedi-. Ama yazıldı. Bu
na nasıl dersiniz. Bu açıklamayı da yayınladınız, ama .bir kere yanlışı yap
tıktan sonra yayınladınız. Bunları yazmadan evvel gider kendisine sorar
sınız. Bakın, .basının en basit kaidesi, önemli ·bir haberin muhakkak kay
nağından tahkik edilmesi lazım. Edilmediği takdirde yazılırsa o sadece 
dedikodu 9lur. Eğer .gazetelerimizin tirajı düşüyorsa, biraz da bunlara 
bakmak lazım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESNAF VE SANATKARLAR 

KONFEDERASYONU YETKİLİLERİ İLE YAPTIGI TOPLA..1'l:TI 

SONUCUNDA YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

15 Ocak 1985 

Zaman zaman çeşitli meslek kuruluşları yetkilileri ile meslekleriyle 
ilgili problemlerini beraberce ele almaktayız. 

Toplumumuzun orta direğini teşkil eden esnaf ve sanatkarlarımız 
için bir yıl içinde ek imkanlarla küçük ·sanayi sitelerinin geliştirilmesi, 

kalkınmada öncelikli bölgelerden vergi istisnası getirilmesi konusunda 
çalışmafar yapılmaktadır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konuda bir 
tebliğ hazırlamaktadır. 

Bağ - Kur yasasında değişiklik Meclis'tedir. Çıraklık, kalfalık yasa
sı son şeklini almak üzeredir. Bir kere daha gözden geçirilip Meclis'e sev
kedilecek. Bir ay içinde sevkedilmiş olur. 

Halk Bankası kooperatiflerinin bloke sermayel_eri var. Onların öde
nen faizlerinin yükseltilmesini istediler. Biz de makul görüyoruz. Halk 
Bankası'nın güçlendirilmesi konusu var. O da zaten program içerisinde. 

KDV ile ilgili olarak tatbikatta Maliye ve Gümrük Baıkanlığı'nın ken
dilerine yardımcı olmasını istiyorlar. İllerde ve merkezci~ gerek esnaf ve 
sanatkarlarımızın gerek müşavere kurallarının bu vergi tatbikatını kon
trolu bakımından kurullar kuracağız.» 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

22 Ocak 1985 

Hayırlı Akşamlar Değerli Vatandaşlarım, 

1985 yılının, bu ilk «İcraatın İçinden» programında, hepinizi sev
giyle, saygıyla selamlıyorum. 

1985 yılının bütün milletimize, memleketimize :barış~ huzur, artan 
bir refah ve mutluluklar getirmesini, bir kere daha, içtenlikle diliyorum. 

1985 yılında da, her ay, «İcraatın İçinden» programıyla, evlerinize, 
kahvelerinize misafir olmaya devam edeceğim. 

Hükümet icraatı hakkında sizlere açık-seçik, herkesin anlayacağı 
berraklıkta bilgi vermeye, sırasında, gerçekleri dobra dobra olsa dile ge
tirmeye devam edeceğ~m. 

: Bir icraatın başarısı için, milletir.ı önce bu icraatın mahiyetini anla
mast, sonra da bu icraatı gönül rızasıyla benimseyip, katılması esastır. 
Hükumet ile milletin bütünleşmesinde başka hiçbir demokratik yol 
yoktur. Bu bütünleşmenin ise, nasıl oluştuğuna, nasıl geliştiğine en iyi 
örnek, sanırım, geçtiğimiz 1984 yılı olmuştur. 

Sevgili vatandaşlarım, 

İcraatımızın ilk yılı sayılacak 1984'de, bizim icraatımıza ilişkin 
bir hadiseyi birlikte yaşadık. Çıkardığımız, hemen hemen, hiçbir yeni 
kanun, kararname ya da tebliğ yoktur ki, :başlangıçta, kamuoyunda büyük 
tartışmalara yol açmamış olsun ... Hemen hemen hiçbir icraatımız yok
tur ki, başlangıçta sadece tartışma değil, zaman zaman kaygı, hatta kö
tümserlik rüzgarı estirmemiş olsun ... Ben, bunu, bir kaç temel sebebe 
bağlıyorum. 

Şu son bir yıllık icraatımızın 'bir belirgin vasfı da, memleketin çe
şitli nedenlerle dokunulmazlık kazanmış, içinden çıkılmaz sanıldığı için 
bir kenarda bırakılmış meselelerin üstüne üstüne gitmemiz olmuştur. 

30 yıldır el sürülmemiş bir imar affı, toplu konut meselesi, büyük 
şehir belediye kanunu ve benzerleri ... Döviz yokluğU:ndan çok çekmiş, 
döviz dendiği anda herkesin irkildiği bir ülke ithalatı serbest bırakışımız ... 

91 



2 bin ıküsür sayfalık, 1930'lardan kalma bir Türk Parasını Koruma 
Kanununu 20 sayfalık bir ıbelgeye indirişimiz .. Döviz işine seroestiyet ka
zandırmışız ... Hemen hepsi başlangıçta yadırganan uygulamalar olmuş
tur. Devlet altyapı tesislerinin gelirlerini halka açma kararımız gene bu 
tartışma ortamından nasibini almıştır. 

Bu vesileyle muhterem vatandaşlarım Keban Barajının 40 milyarlık 
gelir senetlerinin 2 gün gibi kısa bir zamanda satılmasından dolayı siz
lere teşekkürlerimi arzetmek istiyorum. Faturalı yaşam dediğimizde, 
kamuoyunda, az mı fırtına kopmuş, esnafa eziyet, ücretliye külfet mi 
sanılmamıştır? Sonuçta ... ya sonuçta ne olmuştur. Saydığım bütün bu 
konuların tamamında, kısa bir yadırgama döneminin ardından, icraat 
milletçe benimsenmiştir. 

Başlangıçtaki tartışma ve kuşku dönemlerini ben çok tabi karşılı
yorum. Çünkü her yenilik, toplumların yapısı gereği, önce mutlaka bir 
dirençle karşılaşır. Eğer siz yaptığınız için doğruluğuna inanıyorsanız, 
hiçbir taviz vermeden, kimsenin gözünün yaşına bakmadan doğru ·bildi
ğiniL. yol~a ilerliyorsanız, hatta, sırasında, milletin menfaatini millete 
karşı dahi savunuyorsanız, hiçbir kuşkunuz olmasın ki, gerçek az za
manda kendiliğinden gün ışığına çıkar. 

Nitekim, son !bir yılda olaylar bu. yönde gelişmemiş midir? 

Şimdi, size çelişik gibi gelecek ama, icraatın başı olan ben, her yeni 
icraatımızın, böylesine bir tartışma ortamı yaratmasından tedirginlik 
değil, büyük memnuniyet duyuyorum. Ve bunu huzurunuzda açıkça 

beyan ediyorum, Çünkü hu tür tartışma ortamları millet olarak, toplum 
. olarak temel bir değişimden geçtiğimizin kanıtlarıdır. Sözlü ya da yazılı 
belgeleridir. 

Artık ferden ve milletçe, işlere yalnız siyasi değil, iktisadi açılardan 
da fbakıyoruz.İktisat konuşuyoruz. Ev, kahve sohbetlerinde kısır siyasi 
tartışmalar yerine, hangi icraat kimin kesesine ne getiriyor, kimin kese
sinden ne götürüyor, bunların icmalini yapıyoruz. Eğer siyaset tartışılı
yorsa, ki elbette tartışılacak, takım tutar gibi yan tutarak değil, bir he
sabın-kitabın ışığında siyaset konuşuyoruz .. 

Şimdi ·değerli vatandaşlarım, bu akşamki sohbetimize niçm bu 
noktaları hatırlatarak başlama ihtiyacını duydum? Bakınız, 1985 yılının 
ilk gününden itibaren yepyeni ve çok önemli bir icraatımız uygulama 
safhasına girıniştr. 

Bu yeni icraat: Katma Değer Vergisi Kanunu'dur. Esas itibariyle, 
bu akşamki ana konumuz da budur. 
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Kanun daha tasarı halindeyken ve uygulamanın başladığı şu bir iki 
hafta içinde, diğer bütün yeni kanunları gölgede bırakacak kadar böyle 
bir tartışma ortamı yaratmıştır. Tartışmada kalsa ne ala!. .. Yanlış an· 
!aşılma, yanlış y·orumlanma ve haliyle yanlış uygulanmadan o da nasibini 
almıştır. Herkeste bir kaygı. .. Ne oluyoruz? Enflasyonla mücadele edelim 
dert~en, bir de yeni bir vergi mi geliyor? Çarşı·pazar, bütün fiyatlar % 10 
daha pahalı mı olacak? Ya fırsatçılar? Katma Değer Vergisini fırsat bilip, 
önüne gelen haksız kazanç mı sağlayacak? Ya orta.direk? Orta-direğin 
hali ne olacak? Sorular ... Kaygılar ... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Katma Değer Vergisi hiç de öyle karışık, anlaşılması güç, uygulan· 
ması güç~ uygul~nması eziyetli bir vergi türü değildir. Vergi yeni, sistem 
yeni... Kargaşa, haliyle bundan doğuyor. 

Ben şimdi size, özellikle sade vatandaş ve küçük esnaf açısından, 
Katma Değer Vergisi nedir, ne değildir, kısaca özetlemeye çalışacağım . 

. İşi 1 eknik teferruata dökmeden, işi muhasebe dersine çevirmeden, basit 
bir dille, gündelik hayatınızdan örnekler vererek aklınızdaki soruları 
cevaplayacağım. 

Önce, geniş halk kitleleri, yani geniş tüketici kitleleri açısından 
Katma Değer Vergisi neyi ifade eder, onu ele alalım. 

Katma Değer Vergisi bir çeşit harcama vergisidir. Buna, bir anlarrr
da, bir çeşit tüketim vergisi de diyebilirsiniz. 

-Ne demek şimdi harcama vergisi, t.üketim veı:ıgisi? Diyelim, bir mal 
ya da hizmet satın aldınız. Satın aldığınız bu malın fiyatına ek olarak, 
bir de mal ya da hizmetin perakende satış fiyatının % lO'u kadar bir 
Katma Değer Vergisi ödersiniz. Bu, malın fiyatına yapılan bir zam de
ğildir. Zam, satıcının ya da üreticinin cebine gider. Vergi ise devletin 
kesesine girer. 

Şimdi vatandaş olarak diyeceksiniz ki: «Ha Ali Veli, ha Veli Ali. İşin 
dİbinde, benim cebimden% 10 oranında daha fazla para çıkmayacak mı?» 

Çıkmayacak değerli vatandaşlarım. Daha doğrusu, bazı kalemlerde 
% 10, bazı kalemlerde daha az bir para cebinizden çıkacak. Ama bazı 
kalemlerde ise, Katma Değer Vergisi uygulamasıyla, cebinizden. eskisine 
oranla, daha da az para çıkacak. 

Bu iş nasıl olacak? Az sonra yeri gelince onu da anlatacağım. Buraya 
kadar her şey açık mı? Açık. Şimdi gelelim esnafa... Kanunda denmiş· 
tir]>!, Katma Değer Vergisi'nin oranı % 10' dur. Sanılmasın ki, bir mal 
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üretilince üstüne % 10, toptancıya satılınca bir % 10 daha, yan toptan
cıya gidince bir % 10~ perakendeciye satılınca gene bir % 10 ve nihayet 
mal vitrine konunca üstüne bir % 10 Katma Değer Vergisi daha eklene
cek. Yok böyle bir şey. Katma Değer Vergilerinin toplamının tüketiciye 
en çok% 10 oranında yansıması için, Katma Değer Vergisine bir mahsup 
etme sistemi getirilmiştir. Sistemin özü şu: 

Şimdi diyelim, siz toptancısınız. Gittiğiniz bir fabrikalan 1000 liralık 
bir mal aldınız. Şimdi fabrikatör mec'bur, 1000 liralık malın üstüne 100 
lira da Katma Değer Vergisi ekleyecek, mal size 1100 liraya satılacak. 
Siz 1100 lirayı ödediğinizde, bu mal için 100 liralık Katma Değer Vergi
sini, fabrikatör aracılığı ile, devlete ödemiş olursunuz. Diyelim, aynı mal 
üzerine 500 lira kar koyarak 1500 liradan satacaksınız. 1500 liranın Katma 
Değer Vergisi yani % lO'u ne eder? 150 lira. Satış fiyatınızın üzerine, 
yani 1500 liranın üzerine 150 lira daha ekleyeceksiniz, toplam ne etti? 
1650 lira. Diyelim, geldi bir perakendeci, 1650 liraya size saydı, malı aldı 
gitti. Şimdi 1650 liranın hepsi sizin mi? Hayır. 1500 lirası s.lzin, 150 lirası 
devletin. 

Ama siz daha önce, aynı mal için, fabrikatör aracılığıyla devlete 
100 lira ödemişsiniz. Ödediğiniz 100 lirayı telafi etmek için kendi ka
sanıza atarsınız, artan 50 lirayı götürür, devlete yatınrsınız. Böylece alı
cıya intikal eden malın nihai fiyatı üstünden, yani 1650 lira üstünden 
devlete toplam 150 lira vergi vermiş olursunuz. Nisbet değişmez, nisbet 
hep % 10 dur. Malın her el değiştirişinde sistem aynen sürüp gider. Bfr 
başka ifadeyle, bir mal her el değiştirdikçe üstüne eklenen Katma De
ğer'in % lO'u oranında vergilendirilir. Esnafımız için örneği bir aşama 
daha ilerleteyim. 

Perakendeci esnaf diyelim, aynı malı toplam 1650 liraya satın aldı. 
Malın ana fiyatı, yani Katma Değer Vergisi hariç, 1500 liraydı. Diyelim, 
perakendecimiz de üstüne 500 lira kar koydu. Malın ana fiyatı ne etti? 
2000 lira. 2000 liranın % lO'u ne eder? 200 lira. O halde, perakendecimiz 
malı, nihai tüketiciye yani size 2200 liraya satacaktır. 2000 lirası kendi
sinin, 200 lirası devletin. Ama perakendecimiz, zaten toptancı kanalıyla 
devlete 150 lira Katma Değer Vergisi ödemişti. Geriye ne kaldı? 50 lira. 
İşte, perakendeci esnaf artan 50 lirayı götürüp devlete yatıracaktır. 

Katma Değ·er Vergisi'nde vergi yükü el değiştirme safhalarının sa
yısından etkilenmez. Bunu sağlayan, demin açıkladığım, indirim meka
nizmasıdır. Bu m~kanizma, vergiyi bir maliyet unsuru olmaktan çıkarır. 
İşte sistem bu kadar kolay, bu kadar basit, Şimdi, sistem basit diyorum 
ama milyonlarca vatandaşımın yüzünü de şu anda görür gibi oluyorum. 

Her üretici aynı zamanda tüketici değil mi? Her satıcı aynı zamanda 
alıcı da değil mi? «Sistem iyi hoş da, hayat bir anda % 10 daha pahalı 
ola1..::ık» kaygısının ne kadar yaygın olduğunu biliyorum 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İRAN BAŞBAKANI SAYIN HÜSEYİN 
MÜSAVİ'NİN ÜLKEMİZE YAPTIGI SEYAHAT DOLAYISIYLA 

YAPILAN İKİLİ GÖRÜŞMELER SONUNDA TBM.ı\ıl'DE 
BİLGİ VERME KONUŞMASI 

23 Ocalc 1985 

Sayın · Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, dost ve kardeş İran'ın 
Başbakanı Sayın Hüseyin Müsavi'nin 20 Ocak 1985'de ülkemize yaptığı 
resmi ziyaret ve bu ziyaretin verimli sonuçları hakkında bilgi vermek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, İran İslam Cumhuriyeti ile karşılıklı sevgi ve say
gıya dayanan dostane ilişkilerimiz, memnuniyet verici bir şekilde geliş
mektedir. Bölgede önemli rolleri ıbulunan ve kalkınma yolunda çaba 
sarf eden Türkiye ve İran arasmda mevcut tarihi bağlar ve milietleri
mizin manevi değerler- ve kültür yönünden birbirine karşı duyduğu ya
kınlı.k ilişkilerin gelişmesi için esasen müsait bir zemin oluşturmaktadır. 

1982 yılında Başbakan Yardımcısı görevinde iken; Tahran'ı ziya
reti:nde dost İran liderleriyle yaptığım görüşmeler sonucunda, aramızda 
özellikle ekonomik alanda daha sıkı bir işbirliğini gerçekleştirmek için 
varmış olduğumuz mutabakat çok faydalı bir başlangıç olmuş ve müte
akip yıllarda sağlanan hızlı gelişmenin temelini teşkil etmiştir. 

Başbakan olarak da yurt dışına ilk resmi ziyaretimi geçen yıl Nisan 
ayında İran'a yapmıştım. Bu ziyaretimde Sayın Müsavi ve diğer İran 
liderleriyle görüşmelerimde, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin kay
dedilen gelişmelerin ötes1.ne götürülerek, ülkelerimizin ihtiyacını karşı
layacak altyapı tesislerini de kapsayacak somut işbirliği alanlarına yö
neltilmesi üzerinde durmuştum. Bu teklifin İran tarafınca olumlu bir 
şekilde karşılanmış ve işbirliğini daha genişletme hususunda genel bir 
mutabakata varılmıştı. 

Burada memnuniyetle kaydetmek isterim ki, Türkiye'nin bütün 
komşularıyla yürütmek ve geliştirmek için sarf ettiği çabalar çerçeve
sinde, dost İran'la işbirliğini güçlendirmek yolundaki bu yaklaşım, İran 
Hükümeti tarafından aynı arzu ve iyi niyetle mukabele görmüş ve İran 
Milletinin kendi iradesiyle seçtiği yeni rejimle ilişkilerimiz baştan beri 
karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri dahilinde her geçen yıl 
kayda değer bir gelişme göstermiştir. 

95 



Bunda yeni reJimın Türkiye ile ilişkilere atfettiği önemin büyük 
rolü olduğunu bilhassa belirtmek isterim. Nitekim, ticari ilişkilerimiz 

1970'li yıllarda 1979'a gelinceye kadar çok cüzi rakamlarda kalmış ve 
gene bilindiği gibi, İra~1' daki büyük değişiklikten sonra ticari, ekonomik 
ılişkilerimizde çok süratli bir gelişme ile, yirmi -otuz milyon dolar olan 
ticaret hacmimiz, 1983 yılında 2 milyar dolara yükselmiş, geçtiğimiz sene 
de biraz bunun altına inmiştir. 

Hükümet seviyesinde muhtelif bakan arkadaşlarımın Tahran'ı ve 
İranlı muhataplarının Türkiye'yi ziyaretleri yanında, işadamlanmızın 
temasları önemli ölçüde artmış ve iki ülke insanları birbirini yakından 
tanımak suretiyle verimff işlere yönelmeye başlamışlardır. 

Türkiye ve İran'ın birbirini tamamlar nitelikteki kaynakları ve ül
kemizin dost İran'ın kalkınma çabalar:ına yardımcı ol~bilecek teknik ve 
sınai tecrübesi bu işbirliğini daha da ileriye götürmeye müsait bulun
maktadır. 

Şimdi bizden beklenen, bu imkanları tümüyle ortak bir anlayış 
içinde harekete geçirmek ve çalışmalarımızı hızlandırmak olmalıdır. 

İran Başbakanı Sayın Müsavi ile bütün bu konuları samimi ve dos
tane bir şekilde görüşmüş 1bulunuyoruz. İkili . ilişkilerimizin olumlu bir 
şekilde, gelişmesinden duyduğumuz memnuniyeti belirttik. Türkiye ve 
İran uzun sınırlara sahip iki komşu olarak bu komşuluğun tabii olarak 
ortaya çıkarabileceği bazı sorunları daima açıkkalplilikle ele almakta ve 
yardımlaşma suretiyle çözümlemeyi başarmaktadir. Zira her şeyden önce 
aramızda güçlü bir itimat ve karşılıklı bir anlayış mevcuttur. 

Bu görÜşmelerimizde İran Başıbakanına, Güneydoğu bölgemizde 
vuk.tıbulan olaylar ile bunun arkasında yatan emeller ve olaylan yaratan
ları destekleyenler hakkında bir kere daha bilgi verdim. Başbakan Mü
savi'ye özellikle belirttiğim husus şudur: Bölgede devamından üzüntü Vt: 

endi.şe duyduğumuz İran - Irak savaşı dolayısıyla dost ve komşu ülkelerde 
istikrarsızlık yaratmak isteyenler mevcuttur. Bu sadece 'İ'ürkiye'ye değil, 
İran ve Irak'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne de yönelen bir tehlike
dir. Dolayısıyla komşularımızın kendilerine mahsus düşünce tarzları ve 
tu tumlan çerçevesinde bu faaliyetleri arızi telakki etmeleri ve çekişme
lerin normal bir sonucu gibi mubah görmeleri salim bir yol değildir. 
Komşuların aynı anlayışla bu konuda birbirlerine yardımcı olmaları ve 
·sorunu ortaklaşa çözümlemeye çalışmaları gerekir. 

Türkiye'ye gelince; terörizm afetinden çok çekmiş ve iç istikrarını 
başarıyla sağlamış bir ülke olarak bizim bütün istediğimiz, ibu derde bir 
daha düçar olmamaktır. Onun için biz kendi topraklarımızda her türlü 
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tedbiri alıyoruz ve komşularımızın da bizim gibi davranmasını istiyoruz. 
Türkiye'nin sadece kendi güvenlik gereklerine dayanan bu tutunn:ı başka 
türlü tefsirlere mahal vermeyecek kadar açık ve ortadadır. 

Benim bu gprüşmelerden çıkardığım . sonuç, İranlı dostlarımızın bu 
konuda bizim girişimlerimiz sırasında, savaş dolayııSiyla ve ortaya çıkan 
kuşkularının- bir süre sonra izale olduğu ve ülkemizin güvenlik iç.in. almak 
istediği tedbirleri daha iyi değerlendirerek- görüşlerimize . hak vermeye 
başladıklarıdır. Nitekim bu anlayış, görüşmelerde teyit edilmek suretiyle 
iki ülkenin topraklarında, diğeri aleyhindeki faaliyetlere kesinlikle m i.'. 
saade etmeyeceği hususunda karŞılıklı olaralt temfuat verilmiştir. 

Aynca geçen yıl Ermeni teröristlerin Tahran'da giriştiği saldırılar 
konusunu ele aldık, Başbakan Müsavi, İran'ın terörün her şekline · karşı 
olduğunu beyanla ülkelerinde Ermeni terörüne fırsat vermeyeceklerini 
ve her türlµ tedbiri alacaklarım da vurguladı. 

Başbakan Müsavi ile bölgesel sorunlar üzerinde yaptığımız görüş
n_ıelerde, _tabiatıyla İran - Irak savaşındaki son gelişmeler üzerinde de dur
duk. Türkiye'nin bölgeyi zaafa duçar . kılan ve iki dostumuzun maddi ve 
manevi kaynaklarının tele{ olmasına yol açan bu savaşın devamından 
duyduğu kaygılan etraflı bir şekilde izah ettim. 

Ülkelerimizin, diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine erişmesi için bütün 
imkanlarını ve gayretlerini kalkınma uğruna harcamaları gerekirken, bu 
kardeş · kavgasının tüm İslam dünyasını güçsüz ve geleceğini daha iyi bir 
şekilde hazırlamak imkanından yoksun bıraktığını anlattım ve her iki 
tarafa da dost bir devlet olarak, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi 
için yardım etriıeye hazır olduğumuzu da tekrarladım. 

Başbakan Müsavi ile bu konuda yaptığım samimi ve ayrıntılı konuş
malardan maalesef henüz ortamın bir uzlaşma için uygun olmadığı so
nucuna varıyorum. 

Biz, yıllardır di)ckat ve ihtiyatla takip ettiğimiz politika sayesinde 
her iki taraf nezdinde itimat ve . itfüanmızı koruyan nadir ülkelerden bi
riyiz. Bu durumumuz ve bölgeye sulh getirmek yolunda~i sa~imi arzu
muz, bizi devamlı çabalarda bulmaya sevk· ediyor. Her iki tarafla açık
kalp lilikle görüşme ve konuşma imkanımızı hiçbir zaman istismar etmeyi 
veya ıbundan kendimize pay çıkar.mayı d~ düşünmedik. Fakat bu konuyu 
her seferinde taraflarla ayrıntılı bir şekilde ele almamız bizi daha fazla 
gerçekçi olmaya sevk etmekte ve asıl avantajımız da ıbu olmaktadır. Böyle 
uzadıkça girift hale gelen büyük ·bir meseleyi hemen çözüme ulaştırmak 
kolay değildir. Dolayısıyla bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri 
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olarak, her. şeyden önce sabırla çabalarımızı · sürdürmeyi ve taraflara ini
kasları geniş olabilecek davr'anışfora girmemelerini tavsiye etmeyi ken
dimiz için görev addetmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İran Başbakanı Sayın Müsavi'nin 
ziyareti sırasında, ikili ekonomik ilişkilerimiz hakkında . çok etraflı ve 
yararlı görüşmeler yapmak imkftriın~ da buldum. Sayiri Müsavi'nin ziya
retinden önce İran Ağır Sanayi Bakanı ·Behzat Nebavi başkanhğında İran 
Dış iŞleri, Ticaret, Sanayi, Enerji, Madenler, Ulaştırma, Tanın bakanlıkla
rının üst düzeylerinden oluşan 90 kişilik bir heyet de gelmişti. İran he
yeti, Türkiye İran Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde Devlet 
Bakanı Musfa.fa Tınaz Titiz'in eş başkanlığındaki Türk heyetiyle görüş
melerde bulundu, ayrıca diğer bakanlıklarımızın yetkilileri ve işadam
larımızla da temaslar yaptı. · Ekonomik konular hakkında yaptJ.ğımız gö
rüşmelerin sonuçlarını anahatları itibariyle şöylece sunmak istiyorum : 

ilk önce ticari münasebetlerimiz; bildiğiniz giıbi geçen yıl Nisan 
ayında İran' a yapmış olduğum ziyaret sırasında, Türkiye ile İran arasın
daki tfoaret hacminin yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarılması hususunda 
mutabakata varmıştık Mayıs ayından bu yana geçen süre ,içinde, İran' dan 
petrol çekimlerimiz muntazam bir şekilde. devam ederken, ihracatımız 
hedefin gerisinde kalma tema:Yülü göstermiştir. İharacatıı:iılzda önemli 
bir yekün tut.an d~mir çelik ürünlerinin fiyatları husus~da geç. mutaba
kata varılmış ofmasl, gerekli akreditiflerin zamanında açılt,naması ve 
baz! taşıma . zoriuklan bu ge~ilemenin başlıca amilleri olmµŞttır.. Bu defa 
yaptığımız g9rüşmelerde 1985 yılı Nisan ayına kadar geçecek. sµre içinde, 
geçen yıld~ bakiye yaklaşık 400 milyon dolar tutannd*i ihracat bağ
lantıİanmızın yerine getirilmesini istedik. Sözleş~esi imzal~ış bu mal
lar için, İran Hüküıne.ti gerekli akreditifleri en kısa zamanda açacağını 

··vaat etmiştir. Bu yılki ticaretimiz için yapılan görüşmelerde .. ise, yak
laşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli olduğunu müşahade ettik. 
1985 yılı içinde İran'a takriben 550 milyon dolar civarında sanayi aletleri, 
makineler, traktörler, zirai aletler ve otomobil yedek parçalan ihraç edi
lecektir. 

Gene, ihracatımızda önemli bir yer tutan demir - çelik üıiinleri ko
nusunda .ise, bu yıl ·850 bin ton yuvarlak demir, 150· bin ton diğer demir
çelik ·mamulleri, 40 bin ton levha 200 bin ton galvanizli boru,· 50 bin ton 
galvanizl,i levha gibi toplam değeri . yaklaşık 400 milyon dolar olan bir 
ihracat bağlantısı da· sağlanmıştır. 

Aynca, 1985 yılında İran' a 200 bin ton buğday, 200' bin ton civarında 
arpa, 840 bin ton çimentp, 300 bin ton şeker ve 28 bin ton et ihracı ön
görülmektedir. Bunlara ilaveten yaklaşık 170 milyon tutarında tekstil 
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ürünleri, 100· milyon dolar tutarında plastik ve kimyevi maddeler, ihra
catımızda önemli diğer kalemleri teşkil. edecektir. Bu maddelerin. önemli 
bir kısmında- kesin bağlantılar yapılmış, diğerlerinde ise, mukavelelerin 
en kısa zamanda sonuçlandırılması ·kararlaştırılmıştır. · 

İran'dan ithalatımızda en önemli kalemi teşkil eden hampetrolde 
1985 . yılı içinde öngördüğümüz miktar 6 milyon ton civanndadir. Aynca 
iki ülke arasında sınır ticaretinin geliştirilmesi de kararlaŞtınlmıştır. 

İran Başbakanı ile yapmış olduğum · görüşmekrde ele · aldığımız en 
önemli konulardan birisini de hampetrol ve doğal gaz boru hatları pro
i eleri teşkil etmiştir. İran hampetrolünü Akdeniz veya Karadenizde bir 
lim:ına taşımak amacıyla bir petrol boru hattı inşaasını öngöriiyoruz. 
Boru hatta sistemiyle taşınacak petrol, Türkiye'nin kısmen dahili ihti
yacını karşılayacağı gibi, üçüncü ülkelere de büyük çapt_a ihraç · edile
cektir. Bu aşamada hampetrol boru hattından günde 1 ila 1,5 milyon varil · 
petrol taşınması öngörülmekt.edir. . 

Diğer taraftan, esas amacı İran doğal gazını Türkiye üzerinden Av
rupa'ya taşuuak olan bir doğal gaz boru hattının da, iki ülke : atasında 
inşası düŞünülmektedir. Bu, boru hattından da. Avrupa'nın .. müstakil doğal 
gaz .ihtiyacına .bağlı olarak yılda 40 ila 50 milyar metreküp gaz . nakli .ön-
görülmektedir. · 

Bu projelerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere iki ülke hükü
metleri tarafriıdan tespit ve tayin edilecek birer yetkilinin başkanlığında 
ortak bir özel komitenin kurulması kararlaştırılmıştır. Ortak komitenin 
ilk görevi, her iki proje için de birer ınüşqvir seçerek fizibilite etütlerini 
en kısa zamanda yaptırmak olacaktır. Bu etütlerin Türkiye, -ve İran ta
rafından oluml~ bulunması halinde. projelerin inşaat safhasına geçile
cektir. 

Sözünü · ettiğimiz bu projeler ile i1gili. çalışmalar çok eski bir . tarihe 
kadar uzanır; ancak, bugüne kadar bu hususta somut bir adım atılma
mıştır. Bu nedenle Sayın Müsavi'nin ziyareti sırasında varmış · olduğumuz 
ve dün sa:bah .birlikte imzaladığımız bu mutabakat, iki · üı"ke '. ilişkilerinde 
ileri ve yeni ·bir adım teşkil etmektedir". 

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin ·bugün ulaşmış 
olduğu boyut karşısında, iki ülkeyi bitibirine bağlayan altyapı tesisleri 
yetersiz kalmaktadır. Bu konuda gerek karayollarımızın gerek demiryol
larımızın kapasitelerinin artırılması, gerekse Türkiye' de İranlıların kul
landığı Karadeniz'deki limanların kapasitelerini.n , geliştirilmesi konu
sunda hükümetimiz kararlıdır. 
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Bunun yanında, ha!berleşme sahasında, iki ülke arasında · telefon, 
teleks, telgraf hizmetlerinin kolaylaştırılmasını, Türkiye ile İran'ın, bir 
uydu marifetiyle daha iyi bir haberleşme sistemine kavuşması da gene 
bu protokol çerçevesinde öngörülmüştür. 

Tahran ile Ankara ve İstanbul arasındaki uçak sefer · sayısı artırıl
mış, her iki tarafın da kapasiteleri yükseltilmiştir. 

Görüşmelerimizin diğer bir veçhesini de iki ülke arasındaki sına! 
işbirliği konuları teşkil etmiştir. Bu çerçevede alüminyum, elektronik 
aletler ve malzeme, sıhhi tesisat, tibbi araç ve gereçler, çimento ve sigara 
üretimi için İran' daki mevcut fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan ham
madde ve yedek parçaların Türkiye' den gönderilmesi ve bu konularda 
Türk uzmanların İran' da görev yapması kabul edilmiştir. 

Müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik alanında, ıbaraj, sulama tesisleri 
ve hidroelektrik santrallarının yapımında İran' da Türk kuruluş ve fir
malarının görev almaları da öngörülmüştür: 

Bu izahatımdan da görüleceği üzere; Ankara' da yaptığımız görüş
meler Türkiye- İran ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi 
bakımından önemli imkanlar ortaya koymuş ve geçen yıl hissettiğimiz 
bazı tıkanıklıkların giderilmesi sağlanmıştır. 

Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, İran ile olduğu giıbi Irak ile de 
aramızdaki iş geniş bir atılını mevcuttur. lrak.'a 1 milyar dolara 
yaklaşan ihracatımızın ötesinde, bu ülke ile mevcut petrol hattımızın ka
pasaesini 35 milyon tondan ·50 milyon tona yükseltmiş bulunuyoruz. 
İkinci bir boru hattının yapılması konusunda da mutabakat sağlanmış 
olup, bu çalışmalar da o ülke ile son safhaya getirilmiştir. 

Gördüğünüz gibi sayın milletvekilleri, Türkiye birbirleriyle maalesef 
savaş halinde olan bu iki kardeş ve komşu ülke ile Türk dış politikasının 
temelini teşkil eden «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi çerçevesinde fev
kalade ilişkiler idame ettirilmesine ve insancıl, olumlu bir tarafsızlık 
politikası sürdtirülmesine büyük itina göstermektedir. Şüphe yok ki, 
Türkiye'nin bu tutumu bütün dünya tarafından yakinen takip edilmekte 
ve değerlendirilmektedir. Bu lbanşç.ı ve yapıcı tutumu sayesinde ülke
mizin gerek bölgesinde gerek dünya sathında itibarı daha da artacaktır. 

Hepinize sayıgılar sunaİ'lln. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 

TRT HABER DAİRESİ BAŞKANI Ü. KURANEL'İN YÖNETTi(;t 

TERCÜMAN'DAN Y. DONAT]N; HÜRRİYET'TEN E. ÜNÜR'ÜN; 

GÜNEŞTEN C. ARCAYÜREK'İN; MİLLİYET'TEN T. EREL'İN; 

GÜNAYDIN'DAN B. COŞKUN'UN Y. ASIR'DAN M. YAŞAR'IN 

CUMHURİYET'TEN Y. DOGAN'IN KATILDIGI 

TELEVİZYON'DAKİ BASIN TOPLANTISINDA 

SORULARA VERDİGİ CEVAPLAR 

26 Ocak 1985 

COŞKUN : Katma Değer Vergisi 'ne karşı çıkılıyor. Partili bazı ar
kadaşlarınız da Meclis kürsüsünden ıkarşı çıkıyorlar ... 

ÖZAL : · Son bir . sene içerisinde memleketimizde şimdiye kadar el 
atılmamış ama çok önemli konulara el atıp kanunlarını çıkarttık. Bu ıko
nulardai:ı çok korkulduğu çekinildiği için her icraatımızın ıböyle önemli 
kısımtarı, bir tartışma havası içine girmiştir. Hatırlayacaksınız, toplu ko
m1t, imar affı, toprak tarım reformu ve daıha birçok kanun :bu halde, bun
ların arasında bir de KDV var. KıDV 'bir modern veııgidir. KDV pahalılık 
değil aslında lbirçok mallarda ucuzluk getirir. Sebebi şu: KDV ile bera
ber Türkiye'de s· çeşit vergi kaldırıldı. 1Bu vergilerin yekunü bir thesaJba 
göre, 800 milyon liralık ibfr gelir kaybına devlet uğruyor. Kanaatıma gö~e 
bu vergilerin ibir kısmı aslında alınış Şekli iıtihariyle de vatandaşa malı da
ha pahalıya mal ediyordu. Alınış şekli bakımından da kaçağa fevkalade 
müsait. Bir misal vereceğim. Buzdolabında İstihsal Vergisi yüzde 20,_lbuz. 
dola'bında televizyonda yüzde 20, aynca televizyonda yüz;de 3 İşletme Ver
gisi var. Şimdi KDV televiyonda yüzde 10. Bunun manası nedir. Televiz· 
yonun daha ucuz olması~ icap eder. Bunun gibi birçok kalemlerıde fiyat
larda yfuıde 20 ila yüzde 40 oranında İstihsal Vergisi vardır. Niye ucuz 
olacak dememizin sebebi budur. Bir de vatandaş sanıyorum bazı yanlış
lıklar yapıyor: Bir misal vermem gerekirse mesela buzdolaıbında, ima
latçıda satış fiyatı 100 1bin lira ise, yüıx:le 10 ·:K:DV'si 10 bin liradır. Onu 
sattı mı toptancıya, toptancı fakat 10 .bin Ura ·ödediği zaman beş bin li
rasını, ki beş bjn lira giren hammaddedeleııden alınan KDV' dir. ·Beş ıbin 
lirasını mahsup ediyor. Beş bin lirasını devlete ödüyor. Neticede her ka
demede alınan KDV o malın hakiki değeri üzerinden yüzde 3 -4 civarında 
bazen yüzde bir ciıvarında oluyor. Yani kademede alınmıyor KDV. Bir 
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zincirden alınıyor. Bugünkü karşılık verginin yeni başlamasındandır. Bazı 
eski devreden 'kalmış s1tok mallar var. Bu. stok mallar 'bittiği zaman sis
tem çok daha iyi çalışmaya başlayacaktır; Vergi kaybı azalacak, aynı za
manda da birçok mallarda ucuzlamalar görülecekıtir. 

DOGAN : «- Ortadireği güçlendirmek için verdiğiniz sözleri tut
tuğunuzu söyleyebilir miyiz?» dedi. 

ÖZAL : Parti liderleriyle olan «Açık Oturum>>-da en çok üzeri,nde 
durulan konu bu oldu. Neden bu konu üzerinde çok duruluyor. Biz zaten 
enflasyonun yok olduğunu iddia etmiyoruz. Enflasyonla , mücadelenin 
önemli bir hadise olduğunu vurguladık ve vurıgulamaya da devam ediyo
ruz. Biz ortadireğin elemanları deyince çiftçi, işçi, memur esnafı kastedi
yoruz. Ücretle yaşayanlar, Gerek parti programımızda, gerekse hükümet 
programımızda, bunları enflasyonun altında ezdirmeyeceğimizi ifade et
tik. Bunun münakaşası çok yapı1dı. Ücret artışları denildi. Elimizde dö
neler var. Biz bu dönelere ·hakimiz, memurlar için ve işçiler için. Son za
manlarda işçÜerin büyük bir kısmı toplu sözleşmelere doğru kaymıştır. 
Yani pazarlık sistemi içersine girmiştir. Gerek kamu kesimiİ1de, gerek özel 
kesimde birçok bağırmalara bakmayınız.» 

ARCA YÜREK : « 1983 genel seçimlerinden önce li_derlerle yapılan 
«Açık Oturum»da ·enflasyonu ı~asıl yüzde lO'a indireceğinizi sormuştum. 
Enflasyonu canla başla yüzde lO'a indirmeye çalışacağınızı söylemişti
niz. Canla başla çalışmadınız mı ki, enflasyon yüzde lO'a inmedi de yüz
de SO'lerde seyrediyor?» 

ÖZ:AL : «~nflasyonu iki senede indirebilmenin zor olduğunu, çok 
canla başla çalışmak gerektiğini ifade ettim. Canla haşla çalıştık. İki yıl 
gibi .bir sürede bugün Türk ekonomisi yüzde 10 seviyesine inmez, açıkça 
söylüyorum. Ama 1987'de belki yüzde lS'e, ibelki 25'e iner.» 

ÜNÜR : Kamuoyunda sizin televizyondan konuşmayı bir yıl içinde 
iyi öğrendiğiniz yolunda bir görüş hakim. Dün telefon ettiler ve sorma
mızı istediler. Kameraların çalıştığı :kırmızı ışığa ibakarak yani · gözümü· 
zün içine bakara!k, (Ben bir yıllık icraatla vatandaşı memnun ettim) diye· 
biliyor mu? (Eğer diyen:ıiyorsa , bundan sonra mutlu edeceğine dair bazı 
işaretler verebilir mi?) 

ÖZAL : Konumuz dönüp dolaşıp ekonomiye :geliyor. Bizim kaderi
miz budur. Bu programı~ hedefi vatandaşı mutlu etmektir. Rakamlar şu 
olabilir, bu olabilir. ihracat artmış ol~bjlir. Milli gelir yükselmiş olabilir. 
Bunların hepsi sonunda gider vatandaşın mutlu edilmesine dayanır. Biz 
bu vaadle iktidara ge1dik. Önemli olan konu bu vaadimiz istikametinde 
ilerleyip ilerlcmediğimizdir. Bu anlamda bu program Anayasamıza göre, 
beş yıllık bir süreyi ·kapsar. 
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DONAT : Benden önce meslektaşlarım size ekonomiyle ilgili soru.
lar sordu. Ben konuyti değiştirmek istiyorum. Size verilmek üzere bana 
gönderilen mektuptan sadece 2 - 3 cümle okumak istiyorum : (Sayın Baş
bakan'ımızın söylediği .giıbi güzel yurdumuzun huzura kavuşması, güven 
ortamının sağlanması neticesinde bizlerin, yani kader kriıfuanı kişilerin 
affı düşünülecekti. Sayın Başbakan ve bakanların son günlerde verdik
leri beyanl~ra göre, yurdumuz son yılların en 1huzur dolu günlerini yaşa
maktadır.) Başka bir vatandaş da yine af konusunu sormamızı istiyor. 
1980 öncesi ve· sonrası yaraların sarılması için düşünceleriniz nedir? ·ölçü
lü, dengeli bir af çıkarılmasına taraftar mısınız? Cezaevlerinin durumu ne 
olacak? Son günlerde gazetelerden öğreniyoruz, dışardan danışmanlar 
ge.liyor. Belki hunları alıp müşavir olara:k kullanacaksınız. Yurdumuzda 
bu konuda yardımcı olabilecek fevkalade değerli memleket evlftıtları bü
rokrat _olsun, eski politikacı ' olsun, kerıarda dururken bunlardan yarar
lanmayı düşünmüyor musunuz? 

ÖZAL : Bu konu !hissi fbir :konudur. ·Biz de yüreği oldukça yufka 
bir insanız. Ama meseleyi sadece yüreği yufka olma:k tarzında ·da düşü
nemeyiz. Biz hükumetin başındayız, devleti idare ediyoruz. Sorumlulu
ğumuz var. Af konusunun ne getirip ine 'götüreceğini 'Çok iyi ·ölçmek mec
buriyetindeyiz. 1973-1974 affının neler :getirdiğini iJİne bu millet, .toplum 
unutmamıştır. Ben bunları affın karşısında olduğum manasında da söy
lemiyorum. Yalnız meselede fevkalade ldi1~katli 'olmak gerektiğini ifade 
ediyorum. 'Bugün Türkjye'ıde . iki çeşit mahkum _'Veya suçlu vardır. ıBir tta
nesi kader kurbanları, son anarşik 'hadiseye katılmayan grup, . normal 
mahkumlar taıbir edelim. iBir de 'bunun haricinde olan anarşik hadiseler
le ilgili, \terör hadiseleriyle ilgili ma!lıkum olanlar veya tutuklu olanlar 
var. Bu ikisini birbirinden niye ayırıyoruz. Çünkü ikincisinin, Anayasa'
ya gö.~e, Anayasa değişmeden affı mümkün değil. İkincisinin af konusu 
çok ·daha zor. O vakit geriye kalıyor birincisi, Türk toplumunda hemen 
hemen geçtiğimiz 1950'-0en bu taı:afa, ibelki daha evvelki · yıllarda da ol
muştur. Neredeyse her ıo · senede ibir af çıkarılmıştır. Bunun faydasından 
çok zararı olduğu da ifade edilmektedir. Cezalar caydıncılıık hassasını bu 
yüzden ,kayıbediyor .deniliyor. Şimdi bu iki çeşidi 'böldüğümüz zaman bir 
tanesinin affı 'kolay :gelir. 'Bir af !kanunu ıçıkarırsınız, demin söylediğim 
bidnci ıgmbu, nisbeten kolaydır. İkinci grubun affı, \bugünkü Anayasa 
şartlan içinde Anayasa değişmeden mümkün değildir. Çok net lbir halde.:. 
<lir. Ama belki orada \başka yöntemler olabilir mi diye -düşünüyoruz. Me
sele af meselesi .değil, hu terör hadisesine karışmış olanların, anarşiye 
karışmış olanların, ·pişman qlmala:r;ı ıhalinde memlekete .ihanet eden bir-
çok ör.güderi ilgili maikamlara ha:ber vermeleri halinde c~zalarının indiril
mesi mümkün olur diye !bazı incelemeler yaptı:r;ıyoruz. Bunun bir tatbi-
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katı İıtalya'da olmuş, bazı memleketlerde olmuş, inanıyoruz ki, belki bu 
yolla bazılarını .düzeltmek, ıslah etmek kabildir. A;ma daha yöntemi tam 
oturtmuş değiliz.» . 

DONAT : İşin bir de siyasi ıtarafı var. 

ÖZAL : ~<Ben or.ayı tam anlayamadım. Üstü biraz kapalı söyledi
niz. Biraz daha açık söyler misiniz?» 

DONAT : Günümüzde bu konu hep üstü kapalı geçildiği için ben 
de üstü kapalı olarak geçip, sizin takdirinize bıraktım. Bu konuda her
hangi bir çalışmanız var mı Meclis' de? 

ÖZAL : «Bu <la Anayasa meselesi. Bizim Anayasa'yı değiştirecek 
çoğunluğumuz yok.)} 

BOSTANCI : Ben Özdağlar konusuna temas etmek istiyorum. So
ruşturma d~am etmektedir. Soruşturmanın üzerine gölge düşmesi doğ
ru değildir. Ben meselenin siyasi ıyönünü getirmek istiyorum. Olay tgece
si ANAP iktidarında çabuk, hızlı .bir gelişme oldu. Neden yöntemde bu 
derece acele ettiniz? .Bu işin yapılması için siz her.hangi bir kamu görevli
sini görevlendirdiniz mi? 

ÖZAL : Ben kimseye böyle bir şey yapılsın ·diye hiçbir emir verme
dim. :Bana bir teyp gelmiştir. Teybi dinledim. Konuşmalara ba:ktım~ ve 
iddiayı ciddi gördüm. Sayın Cumhuı:ibaşkanı'na arzettim. Arkadaşımızın 
istifasılıı istedim. Ve 1bu konunun açıklanmasını da ben istedim .. İ:şin en 
zor tarafı budur. '2-3 kişi arasında !bilinen bir hadisenin açıklanma cesare
tini gösterebilmek kolay değildir. Kendi partimizin açıkça yara almasını 
göze alarak bir hadisenin ortaya konulmasıdır. 

EREL : IMF ile anlaşmadan vazgeçilme ıfütimali var mı?» 

ÖZAL : «IMF ile anlaşma 1konusun!da önümiiıxle iltj. yol var. Daha 
karar vermedik. 1Biz teklif ettik, d~dik ki (IMF ile bir sene daha gidebili
riz. Müşavir !bazında, para almada~, anlaşmaya ,gitmeden bizimle bir yıl 
belirli bir programı kontrol ed~bilirler.) İkisinden 'birine haftaya 1\:adar 
karar :vereceğiz.» 

COŞKUN : KDV'yi ertelemeniz veya tamamen kaldınİıanız münı
kün mü?» 

özAL : <<ıArıkadaşlarıma <la söyledim. Şunu biraz daha .geriye me
sela ıtemmuza atabilir miyiz ıdedi:m. Ondan sonra gelen yüzde üçü de bir 
sene sonraya ata bilir miyiz?. · 
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D0GAN : TK1 kömür athalatına başladı. Kömür ithalatına 23 firma 
katılıyor. 17'si kazanıyor 6 tanesi ·kazanmıyor ... 

Fakat daha 'SOnra dönemin 'Enerji Bakanı şimdiki Devlet Bakanı 
Büyükbaş duruma müdahale ediyor. 

Sonuçlanmış lbir ihaleye kaıtılan firmanın ilk teklifinden tamamen 
farklı yeni ,teklifle gelmesi mümkün müdür? Sayın Bakan görevini ·kötü
ye ıkullanmış mıdır? .. 

ÖZAL : JıKİ'nin eğer yazılı bir lemir var da o emri yönetim kurulu 
bu emre rağmen yazılı bir emir olmadan yapmışlarsa yönetim ;kurulu so
rumludur. Çünkü TıK.İ'nin yönetim kurulu müstakildir. 'Bakan hurda bir 
menfaat temin etmişse ıbu aıyrı lbir konudur. ·Bir ıtakım iddialar ortaya 
atılmıştır. Bu iddialar ciddidir veya ciddi değildir. Netice itibariyle . bu 
satınalma komisyonunun bir raporudur. ·Bize iher .gün binlerce imzalı 
imzasız ihbar mektuplan geliyor. lBiz hunların hepsini yürürlüğe .koysak 
idarenin çalışması mümkün değildir. 

ARCA YÜREK : Acaba geçiş dönemi .dediğimiz şeyin 'halkımız tara
fından ıbilinmeyen taraftan mı vardır? İktidar ıgeçiş döneminden geçmek 
istiyorsa antidemokratik bir takım yasaları kaldırmak niyetinde midir? 

:Ben demokrasinin v~eçilmez un'Surlannın siyasi partiler olduğu
nu biliyorum. ıHe:rkes yerine otur5un. Türkiye'de şu !şudur bu \budur bel
li olsun, TRT Kanunu önemli kanunlardan biridir. Geçtiğimiz dönemde 
çok münakaşa edilmiştir. TRT ıKurumu'nda bugün ··hü:kümetin rolü fev
kalade azdır. Bu kanuna bizden ·önceki yönetim· ve Cumhurbaşkanı çok 
önem vermiştir. Gayet taıbiiıelir ki onunla ıda danışıyoruz ·seçim kanunW'r 
da da öyle olmuştu. Çünkü geçmiş bir devreyi lbizden daha iyi ıbiliyorlar ... 

Sütden ağzı yanan tyoğurdu üfleyerek yer. Kademe- 1kadenıe $ıkıyö
netimi ıkaldıracağız. sı:kıyönetim ka]dınldığını hep beraber göreceğiz. 

ÜNÜR : Türkiye'ye pek çok tyabancının geldiğini söylüyors·unuz. Bun
lar Türk.iye'nin ekonomiık 'Olarak dışa bağımlılığına yol açacaklar. 'Bu da 
sonuçta ]'ür.kiye'nin siyasi bağımlılığını yaratacak endişesini akla getiri
yor. Görüşünüz nedir? 

ÖZAL: Hala içimizde kapitulasyonlar korkusu var, Türkiye üze
rinde taşınan emellerde başka sebepler ibizi korkuta !korkuta hu havaya 
sokmuşlar. ijaşka ülkeler !bundan ıkorkmazken ibiz basiıt !bir kanunu geçi
rirken bile zorluklarla :karşılaşıyoruz. Türkiye'ye yabancılar elbette men
faatleri icabı :gelirler. ·Türkiye geri ıbir ülke ıolsa yabancıların ·gelmesi de 
asgari olur .. 
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DONAT: 1980 Eylül'ünde Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğundan 
Başbakan Yardımcılığı koltuğuna geldiğiniz zaman dolar 70 liraydı. Bugün 
yüzde 700'lük bir artışla 450 lirayı buldu. Geçen yıl Başbakanlık koltuğuna 
oturduğunuzda 250 liraydı. Dolar ne zaman bin lira olacak? 1985 sonu için 
nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Geçen yıl Başbakan .koltuğuna otur
duğunuz zaman benzin 120 lira civarındaydı ışimdi 240 lira, . demir, çi
mento, gübre kaç lira olaca:k? Atatürk Barajı Urfa Tünell ne olacak. Ya
rım kalmı-ş eserler ne zaman işler ıtesis olarak ülkemize kawşturulacak? » 

ÖZAL : Enflasyon meselesinde bir mesafe .alırsak . artış azalır. Biz 
kur'u politikasından taviz 'Vermeyiz. Enflasyon farkını kur politikasına 
yansı·tırız. Diğer rp.odellerden farıkımrnda hurdadır .. 

DONAT : Bir de maaşları artırsanız hiç fena .olmayacak. 

ÖZAL : Maaşlara da yansıyacak .merak etmeyin. Atatürk Barajı'nın 
İzmit - İstanbul yolu açılmış deprem bölgesinde üç binden fazla konut ya
pılmıştır. Bir çok oto yollara başlanacaktır. j 1kinci 'Boğaziçi . Köprüsü ve 
onunla ilgili ekspres yol inşaatı ihale edilecektir. Bir çok baraj Kamu Or
taklığı Fonu'ndan aldığımız paralarla zamanından evvel bitirilecektir. 
Türkiye ciddi :bir şantiyeye dönmeye başlamıştır. 

BOSTANCI : Siz demokrat bir lidersiniz, bu sizde bir rahatsızlık 
bırakmıyor mu? Vijdanınızda ölçtüğünüzde bu siyasi rahatsızlıkla Tür
kiye yaşayabllir mi? 

Enflasyonu aşağı ç.ekmezseniz acaba sizde 1986' da bir gliven yeni
leme düşünebilir misiniz? 

ÖZAL: Bu onunla hiç ilgili değil. Enflasyon 3-5 pu~ far~ eder. 
ıo · puan fark eder. Bundan .dolayı erken seçime gitmeyi düşünmeyiz. 

Bir parti istedi diye erken seçime gitmeyiz. Vatandaş ister:se erken 
seçime gideriz. 

EREL : Gazetemizce yapılan bir anket son zamanlarda rüşvet 
olaylarının arttığını ortaya çıkardı. :.Ankete cevap verenlerden her ·on 'ki
şiden dördünün ·ıbizzat rüşvet · verdiği ortaya çıkti. 

Bu anketten başka olumsuz neticeler ·de çıktı. Bu ortamda geçimini 
s·ağlamak isteyenler benim suçum ne .diye düşünüyorlar. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

ÖZAL ·: Her türlü konunun üzerine korkmadan gidiyoruz; Bunları 
yaparken de ana sebep yolsuzlukları bu memleketten kaldırmak namu
suyla çalışan insana (Ben namusumla çalışıyorum. Hakkımla para kaza
nıyorum) dedirtmektir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DAN DALAMAN'A 

GİDERKEN UÇ~TA GAZETECİLERE 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

28 Ocak 1985 

« Yunanistan'la politikada prensip itibariyle ibir değişiklik yok. Biz 
gene elimizi uzatmaya .devam edeceğiz, ancak, şunu belirteyim ki emri
vakileri hiçbir zaman kaıbul etmeyiz. Emrivakiye ta.hammülümi.iz yok. 
Onlar yeni bir strateji ·koymuşlar, lbiz de değişiklik yaptık.» 

«Bµlgaristan hadisesini ;kestirmek çok zor. Birdenbire ortaya çıktı. 
İyi düşüııniek lazım. Birşeyler yaptıkları muhakkak O~daı~ kimsenin 
şüphesi yok. Biz meseleyi daha ziyade diyalogla, münasebetlerimiti boz
madan çözmeye çalıştık. Cumhurb~şkanımızın fikri de odur. Hadise bir
denbire alevlendi. Dışardan bir ta1kım haberler gelmeye başladı. Bir de 
içerdeki. olaylar süratli bir ltan:da büyüdü. 

Bulgarların, mantiki olarak, terö~ ·hikayesi, Ağca hikayesi imajları 
iyiye __ giderken, böyle bir hadise · ile imajı ıhözmaları mantiki değil. Bir
ç<>k şeyler olabilir.' Bir :taraf ıda Yunan meselesi var. Dikkatli .olmak mec
buriyetindeyiz. Gelen haberler bizimkilerin .gidip gördükleri ·şeyler Je
ğil. . (Gazetecilere hitaben) gidip gördünüz, yok öyle '.birhadise. 

Geçeri yıl · Bulgaristan igöçmenleri 1geldiler !görüştük. Ben hatta ge
çen sene Bulgaristan' a gidecektim, gi·tmedik . .Oturup dedik iki, · gidip .gel
mek lazım ki çözelim. İki tarafta ·da karşılıklı . ilişkilerin .bo~ulmamasını 
isteyen durumlar var. ;A:ma (hadise foyr~p haline geldi. Ben onda.11 .şüphe
lendim. Nohnal hiçbir · Şeyi olmayan !bir hadise birdenbire alevlenmeye 
baŞladı. Aklımıza ıgelınedi ama ibir başka güçler fbu hadise-le:d itiyorlar mı 
diye düşünmek' ımeoburiyetinde [kaldık. Yunanistan'la sıkıntımız var. · Bir 
de bu tarafda· bunlarla probleme düşürme durumu olabilir. 

Bu konuyu Avrupa Konseyi milletvekilleride gündeme ;getiriyorlar.» _ 

«Zamlar olur. 'Benim söylediğim zam makul değilse ibizim dq.ima 
önerimiz halkımızın acele etmemesi, sabırlı olması. Vatandaşlara daha 
önce· verdiğim mesajda acele etmeyin sabırlı olun dedim. ÇÜnkü o !kadar 
da .zaruri ihtiyaç maddeleri' ·değildirler. Ancak, ucu~latrrı.a;maya. inat ._ eder-· 
lerse tedbir düşünürüz-. Daha önce söylediğim gibi ithal kapısını açarız.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN GÖKOVA TERMİK SANTRAL 

YERİNİN TESBİTİ İLE İLGİLİ BRİFİNGTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

29 Ocak 1985 

«Burada ilk defa tedbir alıyoruz. Daıha önceki termik santrallarda 
bu kadar tedbir alınmıyordu. Bu biraz da sizin zorunuzla oldu. Epeydir 
temel atılmaya çalışılıyor ben de şu işi öğreneyim dedim ve buraya gel
dim. Ni1tekim çok şey öğrendik. Bundan sonra, oturup karar vereceğiz. 
Ancak bir anda bölgeyi batıran ıbir durum yok. Gerekirse tedbir alırız. 
İster Gökova deyin, ister Kemerköy deyin, ister !beğenin, ister beğenme
yin bu konuda kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye'yi temiz tutalım espri
sinin de .güzel ıbir örneği. Aynı zamanda bu santral ekonomik :mi, ıdeğil mi 
taııtışması da yapıldı. O da güzel ben eskiden dövizin dar olduğu gün
leri Ankara' da fuel-oil yakılmasının ~asak olıduğu günleri hatırladım. O 
zaman linyit yakılma zorunluğu getirilmişti. Böyle olunca da Ankara'nın 
hava kirliliği arttı. Ancak hava kirliliğine 'katlandık. Bugün enerji kadar 
güzelliğin de önemli olduğu {bir ~şamaya geldik. Çünkü santral yapılsın 
mı yapılmasın mı rtarıtışması yapılıyor. Demek imkanlarımız arttı. Ben 
mühendisim aslında, bu santral güzel bir santral olarak da yapılır, tabii 
dış görünüş ıolarak da.» 

«Tokyo Körfezi'nde yeşil !bir alana demir-çelik tesi·si kurdular. Ter
mik santral ona göre daha az kirlidir. Japonya'nın o zaman hava kirliliği 
sorunu da vardı. Ama rrıe \zaman zenginleştiler, temizlemeye başladılar. 
1957 -58 'kışında ben Londra'daydım. Sarı 1siste yaşlı insanlar ölürdü. So
kakta yürümenin de imkanı yoktu. Bugün gidin Londra tertemiz bir şe
hir. Ankara'nın ~emizlenmesinin yolu da rtabii gaz kullanımı.dır. 1987-88'e 
kadar Ankara';da bu ·konuyu tabii gazla halledeceğiz. Enerji önemli ibir 
problem. İthalatınız 10 milyar 400 milyon dolar. :Bunun 4 milyar dolan 
petrole gidiyor. Yaklaşık 5 milyar dolar enerji itıhali için harcanıyor. Yu
goslavya ve Arjantin bize benzeyen ülkeler, ancak bizden fazla petrol üre-
tiyorlar. · 

«Bu arada termik santrallar kurarken tabiatı kirletmemeye de mec
buruz. Bence Y eniköy' deki alan Ilı.ava !kirliliği açısından daha çok problem 
yaratır. Gökova'daki rtermik santral ise uygun koşullan nedeniyle daha 
mantıki~ yazın önemli bir sorun yaratmaz sadece kışın yağmur asite dö-

108 



nuşur. O zaman <la ıçaresine bakarız. Aslında sizlerle ibu konuyu tartış
mak demokratik ve faydalı bir yöntem. Bundan sonraki santrallarda da
ha da d_ikkatli olacağız. Gökova'da termik santral yapılıp yapılmamasını 
bir daha gözden geçireceğiz. Ancak lbana jgöre /burası diğerlerine oranla 
daha uygun. Çünkü denizden soğutma suyundan ıyararlanılacak kömü
ıün taşınması da daha kolay olacak. Böylelikle maliyetler de düşecek. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BİR GAZETECİNİN 

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SORUSUNA 

VERDİGİ CEVAP 

30 Ocak 1985 

«-Biri.ben 50 lbin lira tespit ettim, <liğeri 90 bin Hra tespit ettim der
.se .bu böyle olmaz. Asgari ücretin fazla yükselmesi problem olabilir» 

«Asgari ücretlerin tespitlerinin bir usulü vardır. Bu usule göre ya
pılır. Yoksa, biri fben lasgari ücreti 50 lbin lira tespit ettim, bir diğeri 90 
bin lira tespit ettim ıderse, bu böyle olmaz. Onun bir kanuni pros~dürii 
var, bu prosedüre göre yapılır. Ona .göre bir komisyon ikarar verir, tavsi
yeleri !hükümet dikkate alarak karar verir. 

Çok kimse asgari ücret ia~mıyor. Kamu sektöründe hemen hemen 
hiç asgari ücret alan yok. Geçen sene yüksek lbir zam verildi. Bu sene ge
rekirse yapılaıbilir ama, !bazı konulara baıkmak larnn. Çalışanlar; mevcut 
işçiler :bakımından değil de, daha ziyade marjinal işyerinde çalışanlar için 
problem olabilir. Yani düşük ücretli yerler var, asgari ücretin fazla yük
seltilmesi -0ralar için problem !haline gelebilir. Mesela fabrikalarda çalı
?anların büyük bir kısmı zaten asgari ücret 'almıyor. Yeni girenler için 
t<. ~plu iş sözleşmelerinde birtakım hükümler vardır, yeni .girişler için .. 
BLnlar daha ziyade çok ufak -işyerleri, onlar da fazla ücrete tahammül 
edecek ıgibi değildir. Onun için asgari ücreti hesap ederken dikkat etmek 
gerekir. Yoksa işsizliğe ısebep olursun, yani is·tihdam etkisini :kaybeder.» 

«Toplu sözleşme ve ücret artışları ile asgari ücreti bir tutmak müm
kün değil. ,Ücret artışlarını artık Yüksek Hakem Kurulu yapınıyor, · artık 
toplu sözleşmeler geliyor işçiler nçin, memurlara da yılb_aşında ve yılın 
ortasında bir ıayarlama yapılıyor, bu ayarlamalarla da ezdirmem.iz müm
kün değil. ıAsgari ücret konusu ise daha senesi dolmamış lbir hadise, yapı
lır mı ~ apılmaz mı şimdiden ıbirşey söylemek mümkün değil. 

Geçen sene asgari ücrete enflasyon oranının epey üzerinde bir ar
tış getirdik. Yüzde 30'nin rüzerinde bir artış oldu. O zamanlar enflasyon 
oranı henüz yüzde 35'ler .civarındaydı. Ama bakılabilir, biraz daha vakit 
geçmesi lazım .. Geçen sene Mart 1sonunda asgari ücret artırıldı sanıyorum. 
Mart bir geçsin bakalım ... » 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN -İSTANBUL'UN MESELELERİ 

KONULU BRIFİNGTE YAPTIGI KONUŞMA 

30 Ocak 1985 

İstanbula sahip çıkmanın tek yolunun bu şehre «Türkiye Cumhu
riyeti» damgası wnna:lct:ır. 

«Haliç meselesinde, yol, su ulaşlm, elektrik, okul meselesinde oldu .. 
ğu giibi şehre yeni bir şehir: kazandırılması meselesinde de İstanbul' a sa
hip çıkacağız. Buna medburuz. Türkı- 'İslam kültürünün ana eserlerini 
bağrında bultındurart İstanbul'un bu eserlerini bariz bir şekilde ortaya 
çıkaracağız. Bu şehir 1başka ibaşka kültürler ıde yaşamıştır. Bunların eser
lerini gözütnüz gibi koruyoruz. Ama onlardan önce, fetihten bu yana ya:. 
pılan ese:rilere daha çö.k önem vermek ·ve ·bu eserleri cumhuriyetin eser
leri ile takViye ettnek ,de boynumuzun borcudur. -İki ıkı ta arasında Şark 
ve Ga:ı;p kültürleri ile 'bezenmiş olan bu şehri herkesin hayranlıkla ve 
zevkle · seyredeceği, imreneceği bir ;şehir haline getirmek için hiçbir geyret 
ve fedaıkarlıktan 'kaçınmayacağız. İstanıbul'da ·eski Şark'm havası ile mo
dern çağın havası birlikte esecekıtir.» 

İstanbul pek çok dert tve problem altında inleye·n bir şehirdir· 
Bazı semtleri ve kasabasından bile geri ~aldığını belirtmek isterim. 

«Hükümet programımız çerçevesinde Anadolu'nun geri kalmış pek 
çok yerine, köyüne ve kasaıbasına hizmet götürüyoruz. Ama bunu yapar
ken de büyük şehirlerimizin kenar semt ve mahallelerini büyük ölçüde 
ihmal ediyoruz. İşte İstanbul da bunlardan biridir. Mesela. Anadolu'nun 
en ücra yerlerinde yeni yapılan ve açılan pek çok okula öğrenci bulmakta 
güçlük çekilirken, İstanbul'un pek çok ıkenar ·mahallesinde okullarda iki
li -üçlü tedrisat yapılmaktadır. İstanbul'un bazı yerleri Anadohı'nun bazı 
yerlerinden bile çoık geri kalmıştır. Bu toplantıda alınan kar.arlar ve söy
lenenler kağıt üzerinde kalmayacaktır.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSVİÇRE'NİN DAVOS 
ŞEHRİNDE TOPLANAN SEMİNERDE Y APTIGI 

KONUŞl\fA 

Excellencies, 
Dea.r Participants, 
Ladies and Gentlemen, 

2 Şubat 1985 

Last year ~n Davos 1 spoke a'bout security concems in the Middle 
East. 

'lihis year, our ıdistinguished and able organizer Prof. Schwab asked 
me whether 1 could expounıd ımy views on a similar 'but perhaps more 
challenging sulbject; «Can the Middle 'East find peace?». Since, as ·a 
speaker, 1 may by now be considered a veteran of Davos meetings, l 
thought .l could venture into and tiptoe rtıhrough such a · tlıomy subject. 

in the rourse -0f my speech, 1 will ibc as specific as such delicate a 
topic would .allow anyone to speak authoritatively. 1 will not pretend, of 
course, to offer any magic formula. But if I am simply aıble :to providc 
soıne trıew food for thought, if I can .give a little ıcliffere~t view to your 
way of looking at events in rlıe Middle East, then I will consider myself a 

'ıappy speaker. 

Dear friends, 

We all lmow ·tıhere are more vhan one major source of ,conflict 
plagueing ithe Middle East. If one has to enumerate them in. their 'broad 
lines; 

-- Fiı-St, .the Arab- Israeli conflict, 
- Second, the situation in Lebanon, and 
- Third, tıhe Iran - Irak war. 

Tıhese problems hardly constitute an integrated whole, but tlıeir 
interaction cannot be denied either, especially of tlıe first two. 

With your perınission, 1 will take up the Iran - Irak war firsıt ımd 
in a ratıher lengthy manner, because this is the closest conflict ıto the 
Turkish borders and therefore :the one ·which affects my country more 
directly. One could also a:ııgue that its consequences might be more devas
tating and far - reaohing than any o~her contemporary conflict. 
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The war between \Iran and Irak is in its fifth y~r. Yet a peaceful 
solution is nowhere in 'Sigh.t. When this war started towards the end of 
1980, 1 was incidentally in dıe United Staıtes. Many people were ,comınen
ting that it would end in a matter of weeks' or maıybe a ımonth like ıany 
other modem war. Aıt tıhat ıtime, I rememher, I cautioned themfor their 
optimisıiı. /Regrettably, time proved that I was right. 

Now, having come lto rthe present point, I think we need .to be more 
accurate in our assessment of wthere t'hings stand, il we are to jhelp bring 
peace to ıthis most rtroubl~d area. in the course ~f ıa fresh 'Study, we may 
find our previous estimates erroneous and our analysis misleading. 

It was rbhe 'beginning ·of 1979· 1and I remember very well reading in 
different newspapers, such he~dlines as «·Kıhomeini is leaving Paris.» 
«Khomeini will not lbe allowed rte enter Iran.», «.The lranian :army will 
intervene.» and oo on~ But Ayatollah Khomeini assumed Iran's ultimate 
leadership without .any troUble. The army did not or perhaps could not 
intervene. Iıt was a genuine· revolution. ·After the revolution, our relations 
with Iran· constantly rimproved and my firsf oftficial trip ıto this country 
took place in 1982 as Deputy Prime Minister. 1 visited Iran again last 
April, ·this time as Prime Minister. in botıh cases, one ~ould easily observe, 
how the . .ııevolution gradually but steadily had gained ground. Whether 
others like it or not, tıhe revolution ;seems to be there to stay. ln fthe 60' s 
I :had conie to ıknow some of tlhe upper middle or upper dass people in 
Iran and their laıvish lifestyle. Today, when you look at Iran, you feel as 
if 1he had been .beheaded and a brand new and diametrically different head 
had been installed in its ·place. The change is itıhat dramatic. 

· The Iranians call this ohanıge an «islamic revolution». Their regime 
might not oonform · to the classical perceptions of ,Europeans. in fact, it 
is a different phenomenon fıor even an islamic lbut secular country like 
Tur:key. There certainly are dissidents of th~s regime within and outsi.de 

• of Iran. ınut my observation is the regime is ·stable and has no alternative 
today or in the forseeable future. /The chance of a inajor change .in the 
post -Khomeini era, also appears to be minimal. Therefore, I think, .it is 
crucial that those ve!hemently critical of the Iranian regime come to grips 
~ith this reality. Iıt can hardly be seen as a one-man regİ.11,!e either, as 
s.ome observers tenrd to portray. Khomeini, as tıhe Iranians put it, is their 
spiritual . leader. ıBut, rtıhere are other inıfluential leaders down :ıhe line 
and policies are .formulated !by various decision -making bodies at diffe
rent levels. They have a parliament. The ·representatives are elected ac
coııding to their islamic rules. Ministers are denied vote of confidence 
from time to time. in short, there are :democratic institutions reflecting 
the will of the people. 
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Distinguished participants. 

What mademe feel obliged ıto make these observations, sometimes 
to tlıe point of detail, a:bout a country which is not my own?·lt is·fbecause 
I see th'at there are stili widespread misperceptions aıbout tlıe true nature 
of the regime that has been installed in Iran for more dıan five years 
now. As I said earlier, wi1ıh .this ratıher lengtıhy .depiction of today's Iran, 
I merely hoped to .provide. a different view, ora nuance, as the case may 
be. 

With Irak, the other party to .this traıgic wa:r, Turkey also maintains 
very ıgood relations. ı . have been to Irak tO Irak ma:ny .tiırtes~ the· last 
being in May 1984. I ıhave met with President Saddam Hussein "1fl<l Vice- · 
Premier Ramadan. Since change in the regime occurred earlier than in 
Iran, there are le.sser signs in Irak of the original ·.convulsions. It is as if 
the effects of war are felt less in :tllie big dties of Irak.- In 1:1his image .of 
a spreted up country, tıhere certainly is tıhe lbig role ıOf the aid wıhidr 
steadily flows from ıfriendly Arab countries to Irak, in addition to its 
own resources. One gets the ',impressiıon tıhat itıhe Iraqi people prefers to 
hold on t!ght·to their present leadership as long as the war. lasts, despite 
the fact that the Shiites constitute ,55 percent of the population. 

It is my observation, as a result of our many high ·ıevel direct 
-contacts with the Iranian leadership, the Jatest· being Iranian Premier 
Moosavi's visit to Ankara two weeks ago, that Iran · is detemıined to 
maintairt its ,original position, that is, Saddani )Hussein Should ;step down 
.as the · key precondition for peace . . They insist, 'they are rea'.dy to fig'ht 
until victory, even 'iif .takes another twenty years. On tıhe othet hand, Irak 
has managed to soniewhat stabilize the military ısituation ·at the battle
front, because of the sup~rior arms it has ibeen aıble to açqufre. 

All 'this 'indicates, I thirik, to the fact vhat, · despite tragic losses and 
urıbearable human .suıffering on lboth sides, this war may ıgo ·orr for some 
more time, depending on whether the ·sides can .keep up their own war 
efforts- ··and ··whether foreign arrris iSUppliers continue to- ·strike such a 
delicate bal'arıce between tlıe two · countries. 

Nevertheless, we should be mindful that there always exists the 
risk that the present stalernate at the battlefield might prove to be more 
precarious than people ithink. Some foreign dbservers bet on the likeli
hood of a blitz ıby Iran or a change of leadership in one ·of the warring 
.sides .to put an a:brupt end to ;the war. 

Tıhose who give credence to a scenario of Iran eventually having 
the upper hand, fear that it will proceed to installing a similar regime to 
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its own in Irak with the help of the Shiite majority in that coUntry. One
also feels the sense of alarm in füe neighboring Gulf countries which are 
fearful of losing their sovereignty and territorial integrity. 'Some othets 
think, that the Gulf countries will ibe as much threatened should Irak be 
victorious ıin the war. No one~ of course, can over- emphasize the risk and· 
danger of ıthe war spreading to tıhe entire Gulıf, to the whole Middle East 
and even going to the point of dragging the superpowers in to an apo
calypse~ 

It is common Jmowledge that, sometime after the outbrea,k pf hosti
lities between the two sides, Irak declared that it is ready to stop the· 
war. The Iranians ımaintain that unles·s their preconditions are met they 
are determined to · go on fightin:g until final victory. 

This situation brings to my ,mind a story by the famous Tur.kish 
folk humorist 'Nasred<lin Hodja : 

One nignt, the Hodja having heard noises downstairs, fetohes hi~ 
son to see what is happenill!g. The son ·sees a thief at work and taking 
him by surprise overpowers momentarily the stro~ger thief. He t:hen 
calls his father and asks him what to do. The Hodja s~ys : «Hring him 
here». The poor boy tries in vain .to draıg the muscular thief to his father. 
Realiziİıg the futility of his efıforts, he seeks once again his father's advice. 
This time the Hodja says «Alright, then, let ·him go.» The helpless soh 
shouts batk: «But, dad, he won't lei me ıgo! )} · 

Now, .back ·ıo our .subject, you may ask what Turkey has done since 
the outıbreak of war to encournge the two sides to coıne to terms and· 
brinıg peace to the area. 

Tur.key, ~itting at · the crossroads of three majors continents, Eu
rope, Asia and Mrica, has ·a -very ıstrategic location. it is the oiıly country 
which. has cqmmon borders with both Iran and Irak. When war started 
between iıhem, we, as a nejghboring islamic country, J1aving historical 
and cultural ties with. ibot:h sides, imrnediately assumed a neutral, even
handed attitude · and deployed every 'effort, either through bilateral 
contacts or within the framework of international efforts-, · such as the 
Islamic Peace Committee, to end the war. But ,our neutrality has no't been 
one of indifference.-On the contrary', we tried to assist the parties in 
every .possible way. We su_pplied them food and other necess~ry commo
dities to alleviate human sufferinıg as much as possible. We supplied arms 
to nei!ther ·side., Our neutrality'is humanitarian anda ·positive .one. In the 
meantime, turkey's trade volume is reaohing 3 billion dollars with Iran. 
The volume with Irak 'is in .the 1order of 2 billion dollars. Although, tran
sit transportation tthrough - 'İ'urkey had aiways been import~nt for botb 
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Iran and Irak, it has become vital followinıg fıhe serious limitaıtions 
imposed by .the hostilities in· the Gulf area. As you know, lately, Irak's 
only assured means of oil exports has heen its pipeline connection with 
Turkey. Two weeks ago, I signed a document with Premier Moosavi to 
construct an oil pipeline arrd a gas pipeline from Iran. Therefore, with 
such good relations and ·ecpanded cooperation with Iran and Irak, Tur
key is obviously one of the countries, if not the only one, best equipped 
to help bring an honoraıble peace for both sid~s. That is why we argue, 
that Turkey should be further strengthened not only as a staunch ally 
anda trustworthy partner in the West; but as an island of staıbility in a 
very explosive part of our troubled world. Our constructive attitude and 
political and economic strength are ibound to ıgive confidence to many 
friendly countries in -the Gulf and in the entire Middle ·Easıt. 

Distinguished participan ts, 
Although Turkey is not a party to the Arab - Israeli conflict, it is 

nevertheless higııly affected. For us, there is at least a moral ,side of the 
issue, sine~ .the Turks lived together with the Arabs in the Middle East 
throughout centuries. At the same time, Turkey, as an element of stabi
lity in the area, maintains relations with Israel though at a low level. 

1 do not · intend to go into the hisıtory or (to the 'detaUs of the present 
situation. Nor ıvill I be · so presumptious as to offer any plan when so 
many brilliant minds ifrom · so many different countries have yet to 
devise a tangible formula to bring durable peace to the Middle East. I 
wish to underline, however, two outstanding aspects lying at the ve:ry 
heart ı0f the problem. Whether it is the Camp David Accord or the Fez 
Plan ora plan to convene an international conference or any other plan, 
no arrangement can· afford to overlook ~he following basic facts, if we 
are .to .seek a genuine, workable solution. These are : 

- First, recognition of the legitimate rights of the Palestinian 
people to have a homeland and inclusion of their representatives in 
negotiations airriing at solving the Middle East problem. 

- Second, that every nation in the Middle East has the right to 
ekist. 

To me, peace shall continue to elude us, if we fail tö recoıgn.ize these 
two basic facts. 

The ,question of Lebanon is perhaps even more complex. On one 
hand, the interrelation of Syrian - Lebanese - Israeli triangle reflects a 
combination of botlı Arab - Israeli feud and the. effects of arbi.trary ibor
der demarcation hy the old colonialist powers in ithe Middle East. On 
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the other, a fierce religiot.is and sectar~a:µ strife h2s tumed into a ruth
less, bloody struggle for political domination. lhere 'is · no doubt that 
subversive foreign intervention further complicates an already tangled 
issue. Here again, two underlying factors have to ibe taken into account 
in any attempt for finding a lasting ·solution : 

- Primo, preservation of ~he territorial integrity of Lebanon, 

- Secondo, withdrawal of all foreiıgn forces and restructuring of 
the old «modus vivedi » in Lebanon, to correspond to the realities of our 
times. 

Dear friends, 

«Can the Middle East find peace?» 

In tıhis rather long speech, .I tried .to point out to the key elements, 
to the oo~ondenominators if you will, for any possibıe solution to each 
of the three major conflicts in the Middle ıEast. It is quite impossible to 

_give a categoric answer either in the affirmative or in the ~egative. But, 
1 thlnk, we will be closer .to success, if reason prevails over prejudices, 
if our actions reflect more pragniati-sm and finally, if we· are able not to 
lone sight of the real issues of ;the 'prdblems that are facing us. 

Thank you. 

) 
/ 
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BA.ŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DAVOS'TA AVRUPA SEVK ve 

YÖNETİM TOPLANT.SI ÇERÇEVESİNDE İŞADAMLARI 

İLE Y APTIGI CÖRÜŞME 

3 Şubat "1985 

S o r ti : - Müzakerelerdeki metodunuz nedi!r? 

Ceıv ap: - «Ben daima meselelere yuımuşaık yaklaşmayı, mubatap
lanmı ikna ederek iş yapmayı terciıh etmişimdir» 

Prensilb iıtilbanyla daima meselelere yumuşak yaklaşma taraftarı
ynn. 

«1:3akınız, size daıha birkaç gün önce cereyan etmiş bir olayı .anla
tayım: 

Turisl'ik b~rmdan çdk popüler bir yerde bir kömürlü elektrik sant
ralı yapacalkttık. Bu konuda itirazlar geJıdi, (Bölgeyi öldlirüyorsunuz) 
dediler. Bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da çdk katı bir taıvır ta
kıntı. (Ne yapsanız bu santralı kuracağız) şeklinde davrandı. Hava ger
ginleşti. Bunun üzerine kendisini değiştirdim. Yerine, daıha yumuşak dav
ranabileoe:k bir 'bakanı getirdim. Sonra da bu konuyla ilgili olan çeşitli 
yazarları davet etıtim. Birlikrt:e, santralın kurulacağı yere gittik. Teknis
yenleri de getirdim. Halkı da çağırdım. Güzel bir açık tartışma yaptık. 
Muhalefet eden yazarların çoğu bu yeri hiç görmemişti. Sonunda bu yu
muşak yaklaşımla birçoğunu ikna ettik. Daıha önce çok sert nmhalefet 
edenler.den biri «İyi ki biii gertirdiniz. Gerçek durumu görıdük» dedi. So
nunda, Gökova Santralı'nın yerini değiştirl!1edim. Ama mesdc~·e inanan
lar çoğaldı. Muhalefet azaldı. Sorunu böylece çözmüş olduk.» 

Soru : - Oı-ta Doğu Barışa kavuşaıbilir mi? 

Cevap: _:_ 1979'daki ihtilalden sonra İranlının kafa~ : tamamıyla 
değişmiş ,ortaya yepyeni 'bir hava çıkmıştır. 

İran' daki rejime içeride ve dışarıda muhakkak muhalifler vardır. 
Fakat benim gözlemlerine göre, rejim son derece istikrar kazanmıştır. 
Görünür bir gelecek için de alternatifi ydktur. Humeyni'den sonra önemli 
bir ·değişikli!k olacağı ha'k1kmda da işaret pek yoktur. Bund=:rn dolayı İran,. 
daki rejime ciddi 'bir şekilıde eleştirici gözüyle 1bakanl~rın lm gerçeği ka-
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bul etmeleri gerekir, kanısındayım. İran, tek adam rejimi olarak da gö
rünmemelidir. Humeyn~, ru:hani liderdir; ama ;başka etkıili liderler de var
dır Poliıtika, değişik 'kademelerden oluşturulmakıtadır. Bakanlaır zaman 
zaman giiveneyuna mllhatap kaldıklarından, bel'li 1bir demokrasinin mev
cudiyetinden ·de söz edilebilir.» 

«Çürikü İraiı'da!ki · rejimin gerçek mahiyeti hakkında diş dünyada 
çok değişik ve yarygın, hatalı alıgılaımalar olduğtinu ··gördüm.» 

«Irak dışardan sağladığı silahlar dolayısıyla askeri durumu sta!bilize 
etmektedir. Bu savaş, da\ha bir süre devam edd)ili;r. 

Türkiye İsrail - Arap çekişmesindeki tutumu bölgede gerçek lbanş 
için ilki hususun dikkate alınması gerekmektedir. Bun1lardan birincisi, 
Fili'Stin halkının meşru haklarının tanınması, ikincisi ise Ortadoğu'daki 
bütün milletlerin vaı:ıolma hakkının kabul edilmesidiır.» 

«Ortaıdoğu'da hemen alımnası gerekli tedbirlerden .biri Lii'bnan'ın 
toprak bütü{ıiüğünün garanti edilmesi ve (übnan' dan ·bütün yalbancı güç

. lerin çekilmesi gerekir.» 

Soru: · - Türkiye'nin Suriye, Bu1garistan ve Sofyetler Birliği iliş
kileri!1-i nasıl değerlenıdimıektesiniz? 

·Cevap : - «Komşularımızla hep iyi ilişki sürdürme.k isteriz. Bu s~ 
zünü ettiğiniz ülkelerden bir kısmıyla geçmişte, . tedhiş dolayısıyla bazı 
güçlüklerimiz olıdu. Ama en büyük sorunumuz, onlardan ziyade aynı it
tifak ıiçinde ~lunduğumuz Yunanistan i:le. Biz . sorunların görüşmeler yo
luyla çözümlenmesinden yanayız.» 

Soru : - Türkiye, Suriye, Lü\bnan ve İsrail arasında arabulucu 
olam<lz mı? Bu konuda ı:ıol oynayamaz mı? 

C.e va p: - «Türkiye bu 'konuda rol oynayabiliır aım~ !bunun için 
daha güçlü olması gerekir. Ekonomisi 'kuvvetlendirilmelidir.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DAVOS'TA AVRUPA SEVK VE 
Y0NETİM TOPLANTISI DELEGELERİNE VERDiGİ 

RESEPSİYONDA YAPTIGI KONUŞMA 

3 Şubat 1985 

«Ben, yeni bir politikacıyım. A!sııl işim, mühendisliktir. Bir - iki 

yıldır pofüikayla uğraşıyorum. Ayn ill'kelerin ve ayrı dinlerin insanları
yız .. Fakat gayemiz· insanlık için hizmet vermektir.» 

«Geçen sene, baŞbakan olarak bu toplantıya katılamadım. Fakat sı
ze· Başbakan olacağımı söylemiştim. Ve şimdi sizlerin karşısında Türikiye 
Ba~~anı olarak !bulunmaktayım. Sizleri şimdi Türkiye'ye İMF'nin top-
lantısına çağırıyorum. Gelin birlikte çalışalım.» 

• 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ZÜRİH'TEN, CEZAYİR'E 

GİDERKEN GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMA 

5 Şubat 1985 

«Türkiye olara:k eski hatalanmızı yapmaıyacağız. Geçmiş dış poli
tiıka haıta]aırnmzı da tamir etmeye çalışacağız.» 

«Türk dış politikasınida son beş yıldır takip edilen politika son mer
haleSıindedir .. i:slam alemiyle iyi münasebetler 'kurmaya yönelik dış po
litikamızın son halkalarından biri Cezayi ziyaretidir. Cezayir'in bağım
sııilı!k mücadelesinde bizim o yıllarda t~kınmış olduğumuz ta'Vlr bellidir. 
Hangi sdbeple olursa olsun bağımsızlığını muhafaza etmelk için çdk bü
yük mücadeleler vermiş bir millet'.in ·hiz hep yanında olmuşuzdur, ne şart 
olursa olsun burada başka türlü düşünmek yanlış olur. Ama o gün 'böy
le bir şey verilmiş. Hatayı ~abul etmek de bir fazilettir.» 

Ce-La.yir Milletinin bağımsızlık için v~rdiği mücadele sırasında o ta
rihte Türkiye olarak yanlış ve hatalı bir politiıka takip etmemiz, haklı 
olarak Türkiye'ye kırgınlığın doğmasına sebep olmuştur.» 

« Cezaıyir bağımsızlık mücade.lesiıie devam ederken bu konuda bizim 
daha çok Cezayfr'in yanında yeralmamız gerekiyordu. 

Cezayir bağımsızlığina kavuştuğu yıİlarda aramızda soğuk bir rüz
ga.rın esmesinin münasebetlerin gelişmesınde de et'kiısi o4nuştur. Bağım
sızlığını muhafaza edebilmek için çok büyük mücadeleler veren milleti
mizin netice itibariyle bağıms.ızlığa kavuşmak istey,en dost ve kardeş ve 
tarilhi bağlara sahip olduğumuz Cezayir milletinin mücadelesinde deıvam
lı olarak yanındaydı. Taıbi idari o'larak, hükümet olarak halkımızın arzu
su-istikametine hareket etmemiş olmamızı çdk maızurr gösteremeyiz. Ha
tamızı kabul etmenin de bir fazilet olduğu inancındayım.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DAVOS'TA AVRUPA SEVJ!' VE 

YONETİM TOPLANTISI DELEGELERİNE VERDİGİ 

RESEPSİYONDA YAPTIGI KONUŞMA 

3 Şubat 1985 

«Hen, yeni bir politikacıyım. A!sıil işim, mühendisliktir. Bir - iki 

yıldır pofüikayla uğraşıyorum. Ayn iil'kelerin ve ayn dinlerin insanları

yız. Fakat gayemiz· insanlık iç.in hizmet vermektir.» 

«Geçen sene, baş'bcikan olarak bu toplantıya katılamadım. Fakat sı

ze· Başbakan olacağımı söylemiştim. Ve şimdi sizlerin karşısında Türikiye 
Ba~bakanı olarak !bulunmaktayım. Sizleri şimdi Türkiye'ye İMF'nin top-

lantısına çağınyonırn. Gelin birlikte çalışalım.» 

• 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ZÜRİH'TEN, CEZAYİR'E 

GİDERKEN GAZETECİLERE Y APTIGI AÇIKLAMA 

5 Şubat 1985 

«Türkiye olara:k eski hatalanmızı yaıpmaıyacağız. Geçmiş dış poli
tirka hatalaırnnızı da tamir etmeye çalışacağız.» 

«Türk dış politikasında son beş yıldır takip edilen politika son mer
hales.jndedir .. İ:slam alemiyle iyi münasebetler 'kurmaya yönelik dış po
litikamızın son halkalarından biri Cezayi ziyaretidir. Cezayir'in bağım
sı:zJlı!k mücadelesinde bizim o yıllarda t~kınmış olduğumuz taıvır belHdir. 
Hangi sebeple olursa olsun bağımsızlığını muhafaza etmelk için çolk bü
yük mücaqeleler vermiş bir milletjn ·hiz hep yanmda olmuşuzdur, ne şart 
olur.sa olsun burada başka türlü düşünmek yanlış olur. Ama o gün böy
le bir şey verilmiş. Hatayı kabul etmek de bir fazilettir.» 

Cezayir Milletinin ıbağımsızlık için verdiği mücadele sırasında o ta
rihte Türkiye olarak yanlış ve hatalı bir poliHka' takip etmemiz, haklı 
olarak Trürkiye'ye kırgınlığın doğmasına sebep olmuştur.» 

«Cezaıyir bağımsızlık mücade.lesiıie devam ederken bu konuda bizim 
daha çok Cezayfr'in yanında yeralmaımız gerekiyordu. 

Cezayir bağımsızlığina kavuştuğu yıllarda aramızda soğuk bir rüz
garın esmesin~n münasebetlerin gelişınes~nde de efki1si olmuştur. BağLm
sızlığını muhafaza edeıbilmek için çok hüyük mücadeleler veren milleti
mizin netice itibariyle bağımsizlığa kavuşma~ isteye~ dost ve kardeş ve 
tarilhi bağlara sahip olduğumuz Cezayir milletinin mücadelesinde devam
lı olarak yanındaydı. Taıbi idari olarak, hükümet olarak halkımızın arzu
su-isti'k.aımetine hareket etmemiş olmamızı çdk mazuT gösteremeyiz. Ha
tamızı kabul etmenin de bir fazilet olduğu inancındayım.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL~IN CEZAYİR HAV AALANINDA 

VERDİGİ DEMEÇ 

5 Şubat 1985 

«Türk ve Cezayir Milletini birbirine ya•klaştıran fbi.r ço'k müşterek 
değere salhıiıp bulunmaktayız.» 

«Cezayir'in bağımsızlığı konusunda biz daima hassas o'tdU:k. Biz 
kendimiz bağımsızlık savaşı vermiş bu alanda diğer milletlere örnek ol
mus bir ülkeyiz. Bağımsızlık mücadelesi verenlerin daima yanındayız. 

O dönemin hü:kümetinin aynı. görüşte olmamasından üzüntü duyu
yoruz. Son 4 - 5 yıldır Tür-kiye'nin İslam ülkeleri ile ilişkileri giderek dü
zelmektedir, Cezayir'i ziyaret eden ilk Türk Ba$balkan'ı olarak iki ü1ke 
arasındaki ilişkileri geliştiıımek için ilk adımı attım. Umanın 1b·u ziyaret 
ile hükümetler arasındaki ilişkiler de iyileşir.» 

122 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CEZAYİR'DEKİ TEMASLARI 
SONUNDA TÜRK GAZETECİLERİ İLE YAP'I .. IGI 
GÖRÜŞMEDE BİR GAZETECİNİN SORDUGU 

BİR SORUYA VERDİGİ CEVAP 

6 Şubat 1985 

S o r u : - Hava alanında tariıhi bir özür dilemeyi gerçekleşıtiırdiniz. 
Bunun etkisi ve karşılığı ne oldu? 

Cevap : - Zannederim yerini bulmuştur. 
«Onlar (bu konuyu açmadı. Biz, .dıoğnı olanı yaptık. Hatayı söyle· 

mekten çokinme.dilk. Bu, esıki !hükümetlerin Jıatasıdır. 
1958' de Türkiye, Birleşmiş Milletler' de Cezayir' in bağımsızlığı aley

hine oy 1kul1anmışıtır. Bunun hata (jlduğunu kafbul etme!k ide lbir faziletıtir. 
Bağımsızlığa 'kavu~)tU:ktan sonra Cezayk'e gelen ilk Türk Baş:'balkanı ola
rak çok önemli bir adım attığımız kanaatindeyim. Cezayir'in ıbağımsız
lık mücadcles1 konusunda o tarihten takındığımız ,tavır lbfr soğukluk ya
ratmıştır. Biraz _ buruJkfok vardı. Biz · de :bağımsızlık konusunda büyük 
~ıücaıde]e ve.nmiŞ milletiz. Ama o ·sırada :böyle fbir._!karar verilmiş . Biraz 
kırgın durumların olıduğunu !biliyoruz. Bunu ıgidermeye ça:Jıştık. ,, 

Esasen milletimiz /bağımsızlığı desteklemiştir, ama ıo sıradaki idare
nin verdiği (bu karar soğUk !bir riizgar esmesine neden olmuştur. Mille
timizin bu idü.'şüncesine ·o zamanki yönetimin ıiştirak etmemesinden üzün-
tü duyuyoruz. . 

Arap alemiyle yeni y~klaşımlar içindeyiz. Bu çerçevede, Cezayir ile 
ilişkilerde ve ülkeler arasında var olan mesafeyi kapatmak istiyoruz. 

Bun\1ar, mfillıim neticeler veren, ıhislere 1hitap eden konulardır. Bizim 
tutumumuz, zannedim yerini bulmuşıtur. 

Ülkelerjn ilişlkilerinde, çifite standartlar uygulanıyor. Burada 1,5 
milyon insan öl

1
dürüldü. Buna tep.ki gös·terilmiyor <la, fbizdeki bazı olay

lar, insana eziyet sayılıyor. 

Şimdi ~iliŞkilerde ıönemli bir safilıaya geçildi. Esasen, ilişkileri geliş
tirmek kaçınılmazdı. Ziyareti bunun için yaptık .. Çünkü, daha önce İslam 
ülkelerinjn önemlileri için gidip gelmişıtik. Yoksa, !ticari anlaşmaya gel
medik. tki mke arasında ıgıda maddeleri, ziraat, petro - kimya, doğal ,~az 
ve kültür alanlarında iŞbirliği yapılabilir. Şimdi 200 milyon <!olar olan ti
caret !hacmi, önümüzdeki yı11arda 500 milyon dolara çıkalbiJiır. Bu seyahat, 
iki üllke arasında, bu noktalarda yeni dönem açar.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CEZAY.İR'DEN TÜRK.İYE'YE 
GELİRKEN UÇAKTA YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

6 Şubat 1985 

Cezayir Başbakanı Abdülhamid Brahimi'nin daveti üzerine, Davos 
toplantısından sonra Cezayir' e 4 - 6 Şubat tarihlerinde resmi bir ziyarette 
bulundum. 

Herşeyden önce belirtmek isterim ki, bu ziyaret bir Türkiye Başba
kanının Cezayir'e yaptiğı ilk ziyarettir ve bu düzeyde temas ve görüşme
lere geçilmesi yönünden önem taşımaktadır. 

Bilindiği gibi, Hükümetimiz göreve başladığında Kardeş İslam Ülke
leri ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlı olduğunu 

ifade etmiştik. Nitekim, bir yılı aşan süre içinde bu ilişkilerin herhangi bir 
ayının yapmaksızın tüm İslam ülkeleri ile daha ileri aşamalara ulaştın!-

. masına özen gösterdik ve uluslararası alanda ve özellikle Bölgemizde ce
reyan eden gerginlik .ve çatışma ortamında dikkatli ve basiretli bir siyaset 
takip etmek suretiyle Türkiye'nin itibarına uygun bir şekilde verimli so
nuçlar aldık. 

Tabiatıyla, bu çabalarımız henüz arzu ettiğimiz düzeye tam anlamıy
la erişmiş değildir. Biz, gerek yakın komşularımız gerek diğer tüm İslam 
ülkeleriyle, kendi tecrübe, bilgi ve teknik imkanlarımızı sağlamak sure
tiyle karşılıklı olarak çok daha verimli ve tüm İslam dünyasının gelişmesi 
yönünden yararlı bir işbirliğini gerçekleştirebileceğimize ve böylece ülke
lerimizin kalkınmalarını hızlandırabileceğimize inanıyoruz. 

İşte bu görüşlerimiz ç~rçevesinde, diğer İslam ülkeleri ile temasla
rımız yoğun bir şekilde gelişirken, Cezayir'le ilişkilerimizin şu veya bu 
sebeple ihmale uğradığını kabul etmek lazımdır. Bunun şimdi herkesçe 
bilinen sebeplerine girmek istemiyorum. Bu sebepler geçmiş dönemlerin 
o zamana mahsus şartlarından doğmuş ve bazı yanlış değerlendirmeler
den ileri ~elmiş ola!bilir. 

Ancak Akdeniz kıyıs~ndaki bütün mağrep ülkeleri ile ilişkileı;imizin 
gelişmesi sırasında, uzun yıllar boyunca Cezayir'in bu yakınlaşmanın dı
şında kalması en azından üzüntü uyandırmıştır. 

Türkiye'nin tarihinde Cezayir önemli bir yer işgal etmiştir. Ataları
mız oraya bir müslüman toplumu korumak için mahalli halkın talebi 
üzerine gitmiştir. Bu ziyaretimde de teşhis ettiğim gibi, o dönemde kuru
lan idare, ortak bağlara dayanmak suretiyle bir kültür mirası oluşturdu
ğundan nesilden nesile aktarılarak El'an en iyi şekilde anılmaktadır. Öy
le ki, Cezayir'li dostlarımız bana tarihimizdeki bu gerçeklerin ortaya çı
karılması ve yakın bağlarımızın tüm kaynaklarda ortaya konulması için 
daha sıkı bir işbirliğine girmemizi istediler. 
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Bütün . bunları anlatmaktan maksadım şudur: Cezayir'in müslüman 
halkı yabancı işgaline uzun yıllar çetin bir mücadele verirken, Türkiye gi
bi asırlar önce kendine destek olmuş bir kardeşini yanında görmek iste
miştir. Bu mücadelede tek tek her aileye akseden kayıpların bir buçuk 
milyona ulaşması Cezayir'lilerin hissi ya tınnı en önemli delilidir. 

Cezayir'e ziyaretim sırasında bütün bu hususları Başbakan Brahimi 
ile dostça ve açık kalplilikle konuştuk. Gerek haşhaşa, ger~k heyetler ha
linde uzun görüşmeler yaptık. 

Cezayir liderleri, tüm Arap ülkeleriyle gelişen bağlarımız çerçeve
sinde, ikili ilişkilerimizin arttırılmasına arzu ettiklerini, bunun için çeşitli 
imkanların mevcut olduğunu, aramızda daha yoğun temaslarda bulunmak 
suretiyle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu çerçe
vede siyasi ve ekonomik konuların yanısıra kültürel alanlan ve işbirliği
mizin de geliştirilmesi ve bu şekilde Türk ve Cezayir Halklarının birbir
lerini daha iyi tanımaları üzerinde durduk. 

Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Çedli ben, Cedid ile yaptığım görüş
menin de sıcak ve samimi bir hava içinde geçtiğini ve Cumhurbaşkanının 
Türkiye ile ilişkilere özel bir ilgi gösterdiğini belirtmek isterim. 

Ctirrlhurbaşkanı Çedli, .beni «İkinci vatanınıza hoş geldiniz» diyerek 
karşıladı ve görüşıpeler sırasında Ceyazir'in. Türkiye ile ilişkilerini geliş
tirmeye hazır olduğunu ve ortaklaşa hazırlıklar sonunda ortaya çıkacak 
işbirliği imkanlarını· gerçekleştirmek istediklerini tekrarladı. Bu ifadeler 
Cezayir tarafının işbirliğimizi geliştirme arzusunun en üst düzeyde teyidi 
olması bakımından memnuniyet vericidir. 

Görüşmelerimizde siyasi konular itibariyle, orta - doğu ·sorunu, 
İran - Irak savaşı, Akdeniz ve Afrika' daki gelişmeler görüş teatilerimize 
esas teşkil etmiştir. Bildiğiniz gibi, Cezayir'de bizim gibi, İran ve Irak ile 
eşit şekilde iyi ilişkiler içindedir ve bu durumundan istifade ederek ortam 
müsait olduğunda savaş·ın sona erdirilmesi için çabalar sarfetmektedir. 
dolayısıyla, bu konudaki 'değerlendirme ve tecrübelerimizi birbirimize 
aktararak, faydalı istişarelerde bulunduk ~egerek tiğinde bu istişarelere 
devam etmenin yararlı olacağı kanaatine vardır. 

Başbakan Brahimi ve Cumhurbaşkanı Çedli'ye Kıbrıs ·konusundaki 
görüşlerimiz ile son gelişmeleri etraflı bir şekilde izah ettim. Bu .husustaki 
gö~ş teatisinin, meselenin evveliyatı ile bizim çabalarımızı hakkında tam 
bir b'ilgi ile teçhiz olmaları yönünden faydalı olduğu kanaatindeyim. 

Burada tekrar belirtmek isterim ki, bu ziyaretim Cezayir liderleri ile 
tanışmamız ve samimi şekilde görüşmemizi sağladığı için ilişkilerimizde 
yeni b_ir devrenin başlangıcı olmaktadır. Biz Türkiye olarak bu ilişkileri 
her alanda müşahhas sonuçlara ulaştırarak ilerletmeye hazırız. Cezayir'in 
de bu dostluk bağlarını güçlendirmeye hazır olduğunu görerek daha ileri 
adımlar atacağına inanıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANAP TBM:M GRUP 

TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN GAZETECİLERE 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

13 Şubat 1985 

«Bulgaristan'da bir ızdırap - var. Bu parçalanmış ailelerden ileri ge
liyor. Bu olayın temelinde bir de g9çmen meselesi .gündeme gelmektedir! 
1950'1erden itibaren Bulgaristan' da yaşayan Türkler göçe zorlanmakta
.dırlar. Bulgaristan'da yaşayan Türk nüfusunun bazı yerlerde BuLgar nü
fusundan fazla olması da bu meseleyi doğurdu. Şu anda dünya !kamuoyu 
da /bu mesele ile ilgilenmektedir. Bu ise dikkat çekicidir. Çünkü Türkiye 

·güç'lenmeıye başladığı. zaman lbu g:ifbi meseleler ortaya artılıyor. Tek çare
miz, Türkiye'nin güçlendirilmesidir. Türkiye gücü olduğu zaman akılcı 
yoldan meıseJeledn üstesinden geli:r. Salbırlı olmalıyız. Bizi Jbir muhaceret 
anlaşması ·yapmaya zıorluyqrlar. Meseleye ıbir çöiüm yolu araştınlıyoır.» 

. «ıBu konuda grub toplantısında açıklamalarda ;buılunduk, ayrıca Ce
·z·ayir'1dc yaptığımız temaslarla ilgili açıklamalarda da bulundum. Ceza
y.ir'ıde!ld tenıaıslanmdan memnumım. 'Bazı sıkıntılar olmalklçı. birlikte, lbu 
sıkıntılar en 'kısa zamanda aşılaça!ktır. Cezayiırliler'in :geçmişteki bir olay
dan ötürü !bize karşı ıbir 'kırgınlığı var. Ama \b.ı.i seyahatimiz - ~rrası~da, lbu 
kırgınlığın .ortadan kalkması içilı önemli bir adım .atılmış oldu». 

Hükümeit ·olarak ortaya çıkan ·prdblemler üzerine dikkatli ·ve hassas 
-olarak gitmekteyiz. Ancak ~bu konuda gerçek !bazı olaıylar- da vaır. Fakat, 
!bunların sayısı yilıJde ikiyi geçmez. Bu iddialar karşısında çok dikıkaıtli 

-olmahyız. Namuslu insanları ·yararlamamalıyız». 

Bulgaristan gelişmeleri !ha!kkında sabırlı olmalıyız. Hükümet me
selenin üzerindedir. "Dür1k devleti lbt.ı meseleyi akılcı yıoldan Çözecek im
kanlara sahiptir . 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ERMENİ PROBLEMİ İLE İLGİLİ 
GAZETECİ - YAZAR OKTAY EKŞİ'YE YAPTIGI AÇIKLAMA 

13 Şubat 1985 

«Konuya şimdiye kadar yanlış yerden yaklaşılmış. Türkiye adına ifa-. 
de edilen · göriiŞler de bu yüzden lbir çıkmaza sapJ.anmrş. Üsıfolik dünya 
kamuoyuna da anlatılamamış. 1Bir defa Ermeniler, yıllardan heri !binler
ce, onlbiiılerce 'kiıtap !basıtırara'.k, propaganda yarpar~k dünya kamuoyunu. 
«bir katliamın vtiku \bulıduğuna» inandırmışlar. Şimdi artık bu iddialar 
y~landır, katliam söz.konusu ise bundan ;o tarihte yaş.ayan · Müslüman 
ahali daiha çok zarar görmüştür, .diyerek bir yere varmam111. mümkün 
değil. Bence bu konuda yıllardan heri söylediklerimizle hangi noktaya 
ulaşabildiğimizi tartmamız lazım. Bana ·kalırsa doğrusu şudur : Kimse
nin Türkiye Cumhuriıyeti'nden veya 'Türklerden ne lbir tek karışlık rop:. 
re:tl<.: isıtemeye ne ·de Türkiye Cumlhuriyetini itham etmeye ·ha!kkı vardır. 
Ama bunun nedeni, şu olmuştu~, ibu olmamıştır mes'elesi. değikLir. 1Bu-. 
nun iki nedeni vardır : Türkiye Cumhuriyeti'nin, yalan üzerine bina edil
miş iddialan:·gerçek giıbi kabul etmesini beklemeye ·kimseni . .ri hakkı yıok-· 
tur. Keza sahipleri tarafından hesaplan verilmiş ve artrk .tarihe gömül
müş dönemler için şimdi muhatap aramak anlamsızdır. o nedenle lbugün 
Lozan ·değil de Sevr Muahedesi yürürlükteymiş gfui ıhareket edenlerin !bir 
yere vaıımalan ve Türkiye Curnhuriyeti'nden her ~1angi /bir· talepte bulun-· 
malan niiimkün değildir. Uluslararası lhu'kukta böyle lbir örnek de yolk
rur. Bizim :Batı dünyasına anlatmamız gereken bence budur.» 

Aynca; ,gazetelerimizin belirli terör eyleml~ri ile ilgili haberleri ve-· 
rirken. (Ermeni terörü) deyimini kullanmalarının sakıncalıdır. 

«Bu ba:şllklar, bir etnik gruba mensup insanları, sırf o e·tnik gru-
bun üıyesi oldt.iklan için suçluyormuş g1bi göster-iyor. Oysa fbu iVatandaş-· 

lanmızın yüreği de .'bizimki .gibi çarpıyor. Terör.den onlaır da çdk .rahatsız 
oluyorlar. O yüzden gazetelerimiz, ya sözkonusu •terör eylemini yapan ör-. 
gütün adını vererek veya olayın sadece (ıterör eylemi) niteliğini lbelirterek. 
yayınlasalar çok daha ·iyi olur» dedi. . 
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YENİMAHALLE BELBDİYESİ'NDEK.İ TAPU DAGITIM. 
TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

13 Şubat 1985 

Mulhtereım Y enima!lıalleli Hemşerilerim, 

Çünkü Jıemşerilerim diyorum, hende ıburada 1,5 - 2 sene kadar otur
dum. 5. duralkta. Şimdi Muhterem arkadaşlarım lbenim, seçimlerden ev
vel belki birçokların~ seyretmiş olalbiılirler, ibasınla karşı !karşıya gel
diğimi -Bir TelevlıJyon Prograımmda, ızannediyorum itari!h 25 Ekim ıbana 
konut meselesiyle ilgili sualler sordular. O suallere verdiğim cevabı, !bu
günde hatirlıyorum. Konut meselesinin temelinde, üç tane konu yatar. 
Bir 'tanesi, bu l.ş çok ıfurmaliteye !boğulmuştur. Yani lbir inşaat ru!hsatı al- · 

. mak, rbir iskan ruhsatı almak, fevkalade zor bir iş rhaline ıgetirilmiştir. Bu 
konuyu ıbaıs1tleştireceğiz. İkinci önemli konu, . kıonutlarla ilıgili olaralk, fi
nansman meselesidir. Maalesef, memleketimizde konut yapımı için, .doğ
ru dürüst bir finansman imkanı ıyoktur. Yıllar yı'lı, hatırladığınız gilbi, 
Sosyal Sigor.talar 'Kua:umu'nun yaptırdığıı imkanlardı. Biraz <la ıEmlaik 
Kredinin. Ama şöyle ele gelir, ciddi büyüklükte bir kredi imkanı bu mem
lekette meydana getirilmiştir. Üçüncü önemli konuda gecekondulaşma 
tabir ettiğimiz, ruhsatsız yapılar meselesi. Bu konununda halledilme
si lazımdır. Nasıl halledileceğini ifade edeceğiz. Seçimler sırası oldu. Se
çiımler yapıldı, geçti ve 1984 senesinde mahalli seçimler için ·hazırlığa 

başladık. Gene vatandaşlar hatırlayacalklaır. İki ~ane kanunu _ mahalli se
çimler yapılmadan evvel çıkardık Bir tanesi, işte 'bugün tap~ tahsis be 1-
gelerini veııdiğimiz, İmar ıAffı Yasası tabir ettiğimiz Yasadır. Diğeri de 
Konut Yasasıdır. Her ikıi Yasa da mahalli seçimlerden mel çı'karılmış, 
üçüncü fbir konu daha var. Gene o televizyon da söylediğimiz, bu işi ba
sitleştirelim, bu işin ruhsat alınmasını, i.Skan ruıhsartı alınmasını, yani 
formalitelerini basitleştirelim sözünü de, büyü!k çapta yerine getirmekle 
beralber, özelli!kle Belediyelerin idaresini bizim partimiz ald&tan sonra 
bu konud~ geniş bir çalışma kol"ylaştırma yapmış olımaınıza rağmen, 
esas meselenin tem.elinde, İmar Yasaısı yattığını bilerek, İmar Yaşası ko
nusunu da uzun çalışmalardan sonra, maalesef uzun çalışma almıştır. 
Bu günler de Bakanlar Kurulu'na getireceğiz ve Bakanlar Kurulu'ndan 
Türkiye Büyük Miilet Meclisi'ne sevk edeceğiz. Ve zannediyorum, en 
önem verdiğimiz kanunlardan biridir. Meclis tatile girmeden evvel, hu 
sene, fbu kanunu çrkarırız. 
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Şimdi muhterem vatandaşlarım, bu sözlerimden şunu söylemek is
tiyorum. Ne söylemişsek şehııin meydanlarında ve televizyon programın
da, şu daha mahalli seçimlerin üzerinden bir sene geÇnı.eden, hepsini bi-· 
rer birer realize etmişizdir. Biz insanımızın, hakikaten önemli mesele
lerinden birinin, ·konut meselesi olduğunu ç<>k yalkmdan biliyoruz. Bunu 
lafla değil, yüreğimizde his·sediyoruz. Onun için 1!Qonut meselesine fbu ik
tidar fevkalade büyük önem vermiştir. Belediyemize büyük önem ver
mişizdir. Belediyelerimizin imkanlarını arttırmakta çok cömert davranmı
sızdır. Bskisi ile ka'bili kıyas değildir ve şunu da huzurunuzda açıklamak
tan ifltilhar duyuyorum. Hemen hemen bugün · % 60' dan fazla !belediye 
büyilk 'belediyeler daıhil olmak üzere nüfusun % 80 - 85'i lbelediyeli yer
lerin, bizim i'ktidarımıza bağlı, yani partimizin mensufbu olan Belediye 
Refsleıi tarafından yönetilmektedir. Hiç bir ayının yapmıyoruz. Her 
tarafa aynı şdkilde, ıbizden olsun olmasın, herkese aynı yardımı yapıyo
ruz. Şunu da müşaıhade et!tik, seçilmiş insanlar, sizin reylerinizle gelmiş 
insanlar, hizme~e daha fazla talip oluyorlar. Çünkü ipin ucu gene sizde
dir. Tayinle gelmiş olsa pek onları kontrol edemezsiniz. Ama seçimle 
geldi~ine göre değiştirıme şansı sizin elinizdedir. O, değiştirileceğini de 
bild:tkleri için, değişti.receklerinizi bildikleri için, daha fazla gayret et
mek mecburiyetindedirler. Ve İstanburda, Ankara'ıda İzmir'de, 'kinı ·ne 
derse deısin, bütün diğer ,belediyelerde eskisi ile kabili kıyas olmayacak 
dc:recede im.lkarilar zorlanma'!Qta ve hizmetler yapılmakıtadır. :Bizde bu 
belediyelerin arkasındayız. Her türlü desteği kendilerine ·veririz. Tabii bu 
arada huzurunuzda ufa!kda olsa şu tarifi yaıpma!ktan 1kendimi alamıyo
rum. Biz genellikle kimseye tarif yapmıyoruz. Olduğu gilbi söylüyoruz. 
Yanlız ıbu gecekonlu İmar Affı Yasasından dolayı kanun çtkttığı sıralar
da, seç.imler münasebetiyle, hatta ondan somalki . devreler, muı'hali'fleri
miz, muıhttelif basın oı:ıganlarinda bu uydurımac;ıdır, bu yutturmacadır, 
bunun hiç lbir neticesi yöktur. İşte göreceksini~ şöyle olacak, !böy;1e ola
cak, müracat olmayacak, yapılmayacak, kimse gelmeyecek. Yani ellerin
den gelen her türlü menfi propagandayı yaptılar. Ama huzurunuzda açı!k
ca ifade edeyiıın. Bunların hepsi boş çıkmıştır. 

Aslında !bizim politikamızın icaibı, muhaliflerimiz !hunları söyleye
bilirler. Hatta söylemelerine biz ·kızmıyoruz. Söylemelerini ıde bir nevi, 
teşvik ediyoruz demeyeceğim, ama, kızmadığımızdan dolayı onlar devam
lı söylemeye çalışıyorlar. Bir faydası var. Sonuıda !boş çıkarsa, yani meş
hur bir söz varchr, Yalancının Mınnu Yatsıya Kadar Yanar. İş bizim 10· 
himize dönüyor. Onun i1çin söylemelerinde hiç bir mahzur yoktur. Enin
de sonunda hakiika!tler ,gün gilbi ortaya çı.ktığı zaman, talhii onların Söyle
diklerinin l ıundan sonra doğru olmadığını da, kendiliğinden meydana 
çıkacaktır. 
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Bakın, bir ·konut meselesi, _ söylediğimiz nok·talara geldi. Bugün, 
sizlerin desteğiyle, bizim yaptığımız bir çok yeniliklerle, kon!Ut fonuna 
ciddi imkanlar gelmeye 'başlamıştı::ç. lşte yaJbancı sigaradan, j,tfhal edilmiş 
IUks mallardan alınan fonlarla beraıber, vatandaşın, orita hallinin konu
tuna . büyii!k mikyasda para girmektedir. Bu sene inşallah 200 milyar ci· 
varında olacak. Ha1iihazırda, hu sene içinde geçen- sene ile \beraber 140 
bin 150 bin konuıt 1amamlanacak. Az bir ra!kkam değil bunlar. Ve herse
ne 100 bin üzerinde konut fonundan konuta finansman vereceğiz. Ta;bia
tıyla ror ·bk iştir. Kolay değildir. Yani 25 fbinlerıden 'başlayıp 100 binle
re .gelmek, kolay bir hadise değildir. Ama, Türkiye bunu yapacağım gös
termiştir. Bu vesile ile siz va!tandaşlarımın huzurunda, 'bizim h~rçok ye
ni işler yaptığımızı, tabii bunları ortaya çıkıpta, -şunu yapıyoruz, _ bunu 
yapııyoruz- değil, işler yapıldıkça ortaya çıkar Bunu vaıtandaş 'kendi göz
leriyle görür. İnşallah, önüımfudeki aylaır içerisinde, İstanbul' da 2. Boğaz 
Köpriisü'nün ve onunla beraber 200 kilometreli'k otoyıolun, şimdi otoyo
lu deyince geçmeyin. Bizim 15 senedir uğraştığımız, bizden evvelki hükü
metlerin uğraŞtığı, bizimde gelip bir senede tamamladığımız bir ·izmit
Gebze onay9lu vardır. Hepsinin uzunluğu 50 küsür ·kilometre. Şimdi ona 
göre hesap ediniz. 2. Boğaz Köprüsü ile, 200 kilometrelik ilave otoyolu 
yapılacak ve inşallah !bu söylediğimiz sisterride, 3 ile 4 sene içerisinde 
tamamlanacak. Buraya 6 - 7 tane büyük firma grubuna yeterlilik ·'belgesi 
verdik. ~ünyanın birçok tanınmış firmaları ile beraber, Tür.kiye'nin ta
nınmış finiıaları biraraya geldiler. Bu :K:onsorsiyonları kurdular. Eski
den bu . şe'kilde T-ürkiye' de yapılan ihalelere kinise taleıP olmazdı. ·Çok ~r 
gelirlerdi. Ve hepside gerekli krediyi beraberlerinde ~ldYQrlar. Bu 
meınıleketin -güciinü gösterir. Az bir rakıkam değil, 600 milyon _dolar. 600 
milyon dolar bizim paramızla 30 küsur milyar liradır. 300 rntJyar liradır, 

Şimdi bütün bunları , 1söylemek için huzurunuza gelmiş değ_Uim. Yal
hz söylemek istediğim şeyler şudur. Aynen bu ,konut meselesinde olduğu 
gihi, Türkiye'nin birçok meselelerinde, memleketin işleri iyi ·bir istika
mete getirilmiştir. Memleketin itibari dışarıda tahminlerin. '·üzerinde Yll-: 
karıya çıkmıştır. Birçok işlere el atılmıştır ve inanıyorum · ki·· ibu işler, 
çark hızla · dönmeye /başlamıştır. İşsizlik meselesi diğer lronularla hera
berinde .kademe kademe bizim söylediğimiz giıbi rt:eıker teker Çörulecektir. 
Önem_li olan ,sizlerin bize olan güveninizin devam etmesidir. Biz sadece 
buna baıkariz. Sizin güveniniz devam ettiği müddetçe lbizlıri elimizden de 
hiç birşey kurtulmaz., Hepinize saygılar sunuy-0rum. Sağohm. 

130 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN 
EVREN İLE HAFTALIK GÖRÜŞMESİN.DEN ÇIKARKEN 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

15 Şubat 1985 

·«Bu1garistan'daki !hadisenin statjk değil dinamik boyutlara ulaştı
ğı .görüşündeyiz.» 

Bu1gaôsıtan':daki olaıylar en yüksek seviyede ele alınmaktadır. Orta
ya çıkan endişelerimizi Bulgar maıkamlarına iletmekteyiz. 

BuJ.garistan' daki Tür1klere kapıları açabiliriz. 

Hayali füracaat konusunda dünyanın her tarafında zaman zaman 
teşebbüs olabilir. Ama lbiz devletin parasını kimseye bırakmayız. 

Tabi -Bulgaristan'daki olaylar üstünde hassasız bu konuda Sayın 

CumlhuıibaŞ:kanıma ayrıntılı bilgi veı:dim. 

«Meydana gelen olaylardan şüphemiz yok. Ama haomi, boyutu ne
dir, ölen var :mı, yok rriu? konularında eliırnizde kesfo bilgi maalesef mev
cut değil. Bulgarlar o bölgelere hiçbir ~ilde kimseyi sokmuyorlar. Ne 
yabancl ·ne · Türk basını girebiliyor. Ama istihbarat bilgilerinin hepsini de
ğerlendiriyorot·. Hadisenin başı \ıdan beri meseleyle yakından ilgiliyiz. 
Hükümet olmanın sorumluluğunu da müdrik olarak fe'"'ri hareketler ye
rine, akılcı ··hareketlerle meseleyi çözmeye ulaştırmanın hem Tüı:ıkiye, 
hem oraıcla · yasayan soydaşlarımız iÇin daha doğru olduğu kanaatinde
yiz. Had.~se, statik bir hadise de.ğildir. Dinamik boyutları olan bir hadise 
olarak ıgÖrüyıOruz. Bizim oradaki soydaşlarımızla alakamız onların sade
ce soydaşımız ~l'duğundan değil. Onların Türıkiyede yaşayan yüıföinlerce 
akra!balan v~rdır. Bu şekildeki bit ilişkiyi de hiçbir zaıman gözden uzak 
tutmuyoruz.. Tilrkiye makul şekilde lbu meseleyi çöı;me'k 'için her türlü 
yaklaşım• y<Mpacaktır. Gerekli, faydalı görülen her türlü ted:biri almaktan 
kaçinmayacağız. » 

Şirıket kurtarma · ile ilgili sorunuza gelince; 

«Hiçbir şirketi elinden tutup kurtarma formülüne razı değiliz. Ama 
şirketlerin durumlarına göre devlete olan birtakım 'borçlan takside bağ
lanfuiılir» 
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Sizler bu meseleleri yakından takip ediyorsunuz. i1hracaaıtta teşvil\:
lerin kaldırılması nereden çıktı. 

«İhracat teşviklerinin kaldırılması söz konusu değildir. Bu teşvik
ler vardır. Burada sözkonusu olanlar daha ziyare tekstille ilgili olanla
rıdır. Tekstilin de belli branşlarıdır. Daha çdk konfeksiyonla Hgili lko
nulaııdır. Zaten tekstilde vergi iadelerini epey inıdirdik.» 

Aıyrıca ücretlilere uygulanan vergi iadesi konusunda değişiklikler 
yapacağız, bu kvnuda bir tasarı bugünlettle TBMM'ne sunulacaktır. Bu
na göre 25 bin liraya kadar harcamalara yüzde 20 vergi iaıdeSıi, ikinci 
25 bin liraya yüzde 15 ver.gi iadesi, ondan sonraki 50 bin liraya yüzde 
10 vengi iadesi, dalı~ üstüne yüzde 5 vergi iadesi esası ıgetirmelçteyiz. 

Tasarı Bakanlar Kuruluna gereJk miktarları 2 misline kcLdar çıkar
maya, gerekse veı:ıgi oranlarının yüzde SO'ye artırmaya ve indi nneye yet
ki veren bir kanun tasansıdır. 

Bugün Meclise sevketmiş olacağız. Bu Kanun Tasarısı . yüriirl~ğe 
girdiği zaman, Mart ayı başından itibaren tatbikata · geçmiş olacağız. As
lında tasarının rakamları 50 bin liraya kadar yiiıJde 15'dir. İl'k 25 bin 
lira yüzde yirmi olunca, pratik olarak asgari ücret tamamıyla vergiden 
muaf tutulm~~ oluyor. Hatta kal'kınmada öncelikli yörelerdeki asgari 
geçim indiriminin 4 misline, 5 misline, 6 misline çıkarıldığı yerlerde, 
fiilen o ücretlerle çalışanlara, devlet ilave para vermiş oluyor. Yani ver
gi Jbu kadar yok taıbi] . vergi daha aşağıya indiği d.çin, fiilen ilave bir ek 
gelir vermiş oluyor, aynı konu emekliler için de bahis konusudur, çünkü 
emekliler için bir vergi iadesi konusu vergiyJ ödemedikleri için aslında . 

pratik Qlarak .bir veı:ıgi iadesi değil, onu da bir neıvi onlara ilave bir im
kan şeklinde düşünmek lazım. Tabii, bu yolu tercih etmemizin ·sebdbi, 
asgari ücreti vergi dışında bırakmak yerine bu yolu tercih etmemizin 
ana sebebi fatura toplama alışkanlı,ğını getirmek, yani devlet 'bir taraf
tan ücretlilere, bilhassa düşük ücretlilere ilave imlkanlar sağlaı:ıken, dev
letin gelirlerini de fatura alma yoluyla artırma ve veııgi kaçağını ö.µleme 
esaslarını getirmiş oluyoruz. Bu daha makul, daha doğru bir yıoldur. Ni
tekim hesaben bu şelkildeki bir vergi iadesinin veııgi gelirlerinden dola
yı kaybımız, .dalha doğrusu ücretlilere verilen mi'kitar 250 milyar lira ci
varında olacak, ve .bunun çok büyük ekseriyeti ilk 60 'bin liraya olduğu 
için, '60 bin liraya 5 bin liraya aylık, tabii 'bu rakamlar ve yekünü 8 bin 
8 bin 250 olması lazım. Ve bu hesaba göre, yıllık mikıtar itibarıyla da 
bayağı önemli bir miktar geliyor. Birde kanunda getirilen önemli bir de
ğişiklik, bunun üç ayda bir değil, aylık olarak vermek şeklinde esas da 
getirilmiştir. Bu da ücretlilerimize epey bir fayda sağlacakttr.» 
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«Temel gıda maddelerinden yüzde 3'ü Nisan ayında almayacağız. 
Yüzde 3'ü Temmuz ayına sadece erteliyoruz. Yani Temmuz ayında bir 
yüzde 3 düşünülüyor. Nisan ayında alınmayacak. Bunun içfn gerekli 
kararnameyi hazırlıyoruz. Şiımdilik yüz~e 3 olarak Temmuzda alacağız. 
ileride yüzde 3'ü de, bir son·ra mı , alırız, ona karar veıımiş değiliz.» 

Nükleer Santral konusundaki çalışmalar için ise şunu söyleyebi
lirim. 

«Almanlara bir esas getirilmiştir. Hepiniz çok Jyi bileceksiniz. Bu 
nükleer santral konusu, hat.ta ıbazı elektrik santralları konusunda \bizim 
ortaya attığımız bir formül vardır. Bir gazetecimizin !basit şekilde yaz
dığı gibi, «Yap· - İşlet - Devret» üç kelimeyle ifade edilmişti. Aşağı yu
karı, 'bu esaslar dahiJ.inde bir formülü nükleer santral teklifi verenlere, 
Almanlar da dcfuil, teklif . ettik. Bunun yanında Türkiye'<le ithal kömü
rüyle termik santral könusunda da ibu şekilde hazırhklar vardır. Hat
ta hatta, kendi özel teşeıblbüsümüz yalbancı sermayeyle 'birlikte bazı lin
yitlerde ya'hutta su santrallarmda bu fomıül üzerine çalışmayı da düşü
nenler veya hazırlık yapanlar da vardır. Bunu zaman içerisinde görec~
ğiz. Önemli olein, Alman grubuna bu teklif yapıldığı zaman, buna yanaş
ma.ık jstemediler. Almanya ile olan iyi iliŞkileri~iz ·ve firma grubunun 
ciddiyeti <le nazarı itibara alınarak, bir ara formül tekliif edilmiştir. Yani, 
tam manasıyla yap - işlet - devret değil, 'bir ara formül tabir ediyorum 
sadece onlara ·rhahsus olarak talbii, o. ara formülde işin garantisi istenil
miştir. Eğer biz bu krediyi ödemeyle mükellef olduğumuz taıkdirde, sant
ral · çalışmadığı veya az çalıştığı takdirde, kredinin nasıl ödenmesini, ar
zu ettiğimizi onlara mükellefiyetinin ne olacağını ayrıca ifade ettik. Bun
lar taı'bii 1kabul eçlilmediği takdirde, eğer ~(a!bul edilmesse bizim bu işi 

onlarla götürmemiz de mümkün değildir. Kim hil:im bu teklifi~izi ka
bul ederse, 0bu ~saslar dahfünde onunla ya.parız. Zaten şunu da ifade ede
yim, arkada daha bekleyenler var. Onlar da devreye sokulabilir. Daha 
başka teklifler de var. Daha evvelki hükümetten aldığımız iki teklif üze
rinde nihai neticeye varmadan, yeni gel.enleri ıdevreye alamazdık. Kanada 
firması esa-s nilbanyla teklifi kabul etti. Yap ~ İ•şlet - Devret formülünü 
kabul etti. Fakat onunla da nihai müzakerelerin yapılması lazım, yani bu 
formül ne şekilde, tarifeler ne şekilde olacak. Bunların bir 2 - 3 aylık 
müzakeresi sürer, Kanada firması kendisi ·satış üzerinden para aldığı 
için, üretim garantisine lüzum yok. 

Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Calp'in Af çağrısı konusunda söy
leyeceklerim ise; 

«Mektubu yeni aldım. Taı'bi, ıbizim ilk önce kendi yetkili organları
mızda da bu konuyu göriişürüz. Bu konu hakkında bizim bazı düşiince-
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leriımiz de vardır. Onuda ifade edeyim. Gerek zamanlama bakımından, 
gerekse böyle bir affın kapsamı bakımından bunu 'birkaç kere de söyle
miştim. Sayın Calp mek•tubunda, daha ziyade, af kaıpsarrnını normal ma
hiyette yani anarşik, yani Anayasanın 14. maddesine girenlerin atf.fı 
mümkür1 değildir. Anayasa değişmediği müdıdetıçe, ama 'bizim konuda da 
bazı çahşmalarımız var. Af şeklinde değ·il. Cezaların indirilmesi şelklin
de örgütlerden pişman olanların ve öngüıt:lerle ilgili doğru bilgiler veren
lerin pişmanlıklarını açık bir şekilde mahkeme huzurunda gösterenlerin 
cezalarının genelde indirilmesi şeklinde bir düşüncemiz var. Bazı hazır
hklanmız da var. Zannediyorum, af manasına alınmaz ama, o etkiyi 
gösterecek bir tesiri vardır. Bu konular tabiatıyla bizim yetkili kurul
larımızda da göriişülür. Ayrıca hükümeitte de görüşülür, ondan sonra za
manlara bakımından da uygun olan bir dönemde, ibu . söylediğimiz ka
nunları getireb1liriz. Kesin olarak bir kararımız . mevcut değildir. Araş
tırmayı inceliyor ve mulhteHf alternatifleri gözönüne alıyoruz. !<!olay bir 
konu değil.» 

Biraz evvelde söyledim, aynı konuyu bir kere daha temas etmek 
isterim: 

~<Türkiyc'de geçtiğimiz yıllarda ekonomideki yasal değişikli:klerden 
dolayı, çok büyük yapısal değişiklik yapılmıştır. Bu, dışarda da çok bü
yük takdirde karşılanan bir yapısal değişikJiıkıtir. Örnek gösterilrtriştir. 
Yapısal değişikliğin en bariz işaret de ihracatımızın kompozJsybnunda 
çok net gözüküyor. Yüzde 24'lerden 4 sene içinde yüzde 74'e yükselmiş
tir. Bu açık seçik bir yapısal değişikliği .gösteriyor. Tahiaitı:yla bti'yapıısal 
değişikliğe ayak uyduramayan bir takım teşebbüsler vardır. Bunların 

başında da kötü sevk ·ve idare edilen önemli ola,rak iş.çi şirketleri geli
yor. Biraz idaresizlikten, biraz iyi proje seçemem~kten, iyi .adam bula
mamaktan, bu · tesislerin mühim bir kısmı işlemez hale ge1miş~ . Hadisenin 
ağırlığı, esas itibarıyla bu taraftadır. Yani, içinde bir sosyal mesele de 
vardır. Bunun yanında özel teşebbüse sahip şirketler de var. Biz, pren
sip itibarıyla, hiçbir şirketi elinden tutup kurtaracak 'b.ir formüle razı de
ği1iz. Onu açık 8öyleyeyim. Biz Türk ekonomisinin genekle düZeltilmesi 
için tedbirler alınırsa, hu tedbirlerle ıgenel olarak bazı şirketlerimizin 
sıhhatlerini yeniden elde etmelerine veya daha iyi hale gelmelerine yar
dımcı olursak, bunu ancak genel manada y~pabillriz. Yani falanca şir
keti kurtarmak, filanca şirketi kurtarmak yerine meseleyi genel çapta dü
şünmek ]azım. Bir misal olarak .da iıfade ettim. Dedim ki, bankalar şir
ketler kurumlar vergisine tabi müesseseler, ellerindeki kıymetleri satıp 
sermayelerine ilave ctti:kleri takdirde, geçtiğimiz ·sene yüıxle 100 üzerıin
den muaf olarak iş! yapabilirken, bu sene yaıparlarsa, ~.de ·so'i vergi
den muaftır. Bu, şimdi genel manada, şirketlerimizin müesseselerimfain 
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bünyelerini kuvvetlenclirecek tedbirlerden bir tanesidir. G~çtiğiıniz yıl 

bir tedbir daiha getirdik. Yeniden değerlendirmeyi pratiık hale getirdik. 
Enflasyon yüzde lO'u geçtiği zaman, yüz.de 1 O'un üzerindeki rakamlarla 
mevcut değerlerimizin gene kurumlar vengisine talbi müesseseler yeniden 
değerlendireıbilirler, dedik. Buda bünyelerinin daha kuvvetlendirilmesı

dir. Tedbirlerin hiçbirisi, tek tek şirket ·kurtarma operasyonu olarak dü
· şünülernez, İşçi şirketleri ve kapamış bazı şir.ketlerden devletin alacağı 
var. Kapanmış şirketlerden paranızı alamıyorsunuz. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun alacğı var. Eğer genel bir formül getirebilir, devletin alacağını 
emniyete getirebilir, bunları işleterek tabii, devletin alacağı ancak yerine 
getirilebilir. İşletmediğiniz takdirde, satabildiğiniz ufak değerlerle, ancak 
devletin alacağını alırsınız. O da birçok hallerde, devletin alacağının çdk 
cüzi bir kısmını meydana. getirir. Belki böyle genel bir formül !buluna
bilirse, bu şekilde çalışmayan şirketleri, devletin ve SSK'nın alacağını 
emniyete alarak, yani bunların alacaklarını, belli formüllerle erteleyip 
bu şirketleri çalışabilir hale getirirsek, tabii sermayedarların 'kendi ken
dilerine sermaye artırrriaları giibi bir takım kayıtlar koyarak yapabilir
sek, g<"nel bir formül ortaya konula:bilir. Ama .bir şirket kurtarma değil, 
esas itibarıyla sistemin ortaya konmasıdır. Bizim tara:Btar olduğumuz 
formül) esas i'tibarıyJa budur. Yoksa filanca şirkete devletten .bu .kadar 
pay ayıralım diye, katiyen bir şey -düşünmüyoruz. Devletin şirketlerden 
alacağının hesabı yapilıyor. Baıtmış, kapanmış şirketler var. Veya !bat
mak ü+ere vergi borcunu ödemiyor. Sosyal sigortalarında çok alacağı 
var. Bunları emniyet altına ala/bilecek. Kısmen diyorum, hepsinde yapa
mayabiliriz. Yani bazıları hakkaten bu kolaylığı gösterseniz, yine çalışa
maz hale gelirler, çünkü teknolojisi ,bozuktur. Şirket yanlış kurulmuş
tur.· Onların yapacağı iş, arazisi ve ·binasını satmaktır.» 

Ermeni ter~frü konusundaki son açıklamamı niçin yaptığım konu
sundalki :sorunuza şöyle cevap vermek isterim. 

<<'Ben Ermeni teröıü lafını kullanmayın, Asala terörü deyin dedim. 
Bunun da sebebi var. Bu memlekette yaşayan 150 bin ermeni var. Bun
ların 'hepsi teröremi bulaştı. Veya dünyada şu kadar ermeni var. Bun
ların lhepsi teiörün ortağı mı? Bu teröıü yapanların 'büyük bir kısmı Er
meni .de değil. .Bir takım başka örgütler oJduğunu da biliyoruz. Yani kar

.şımıza durup dururken, bütün Ermeni kitlesini alımµun da alenii yolk. 
Esas terör demek lazımdır. Birde tersini düşünün, bir memlekette azın
lıksınız, birisi kal~sa, Türk ·teröıü ·dese, 'hakikaten iki - üç tanede Türk 
terör yapsa, Ağca gi'bi biz raıhatsız olmaz mıyız? Ondan !bunu söylemek is
temedim. YokSa Er.meni meselesindeki tutumumuz şöyle değişmeli, böy
le değişmeli diye bir .şey söylemedim. Terör deyin Asala deyin, yapanlar
da ıbunlar.» 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKAN! 

TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN-PARTİSİ BAŞKANLIK 

DİVANI TOPLANTISINDAN ÇIKTIKTAN SONRA 

GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMA 

19 Şubat 1985 

Parti Başkanlık Divanında genel ekonomik durum üstünde bir de
ğerlendirme yaptık. 

Bu yıl enflasyon hedefleri % 25'tır. ,Bu hedefi değiştirmeyi düşün
müyoruz. 

Öyle bir şey iYOk. Hedef. yüzde 25'dir. Değiştirmiş değiliz. Böyle 
bir şey yok. Netice yüzde 25 tahmindir. O tahminin 'üstünde olur altında 
olur. Bulunduğunuz netice, beş puan altında olmuş. Beş puan üstünde ol
muş, bu-,önemli farketmez. Onu söylüyorum.» 

KİT'lerle ilgili gazetelerde Yüksek Denetleme Kurulunun raporuna 
ait yapacak yolsuzluklar olduğunu ve-bunu bize mal etmek iıstedi, oysaki 
bahsedilen rapor geçmiş yıllara ait yolsuzlukların üzerine bizim kadar 
giden iktidar olmamıştır. 

«KİT'lerle ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulu her zaman rapor 
verir, acayip olan, sanki 190 milyarlık suistimal ibu iktidar devresinde 
yapılmış grbi bir dava verilmeye çalışılıyor. Buna insafla bakmak lazım. 
1983 yılı denetleme raporudur. O unutuluyor siliniyor. 

Sanlki manşetlere yazılıyor, yolsuzluklar, Yüksek Denetleme Kuru
lu, şunu dedi, bunu dedi. Halk (Gazeteleri niye az okuyor?) derken bun
lara dikkat edin, biraz da şuna baikın : Aca!ba doğrumu havadis veriyor
sunuz? Haklı mı .havadis veriyorsunuz? Bunlara iyi bakın, ibunlar hava
distir. MemlekeVte lüzumsuz bir şey havası verilmek isteniyor. Betki lbu
nu bir ajans yaptı. Gazete manşetleri raporların 1983 yılı olduğunu gös
termiyor. Dikkat edin. 

Bu rakamın içerisinde en büyüğü üÇ tane bankadır. İstanbul, ODİ 
ve Hisaroan·k, İşçi Kredi Bankası. Bu banlkalar ne valdt 'kapatıldı? 1983' 
ün başında kapatıldı. Bir sene müddetle hemen hemen U:ıi.Çbir sual sorul
madı kimseye. Ziraait Ban'kası'na devredildi. Sorumluları haklkında suali 
biz açmışız. O .da sanki yolsuzluk varmış, yolsuzluk yakalanıyormuş gibi , 
yazılıyor.» 
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Bütün ·bunları söylemekten kastım şu: Doğru yazmaya çalışın. Dog
ruyu yazın ki, !hakikatlar daha iyi meydana çıksın. 

Denetleme Kurulu yeni rapor vermiyorki,, her sene veriyor. Her se
ne aynı konular çıkıyor. Araştıranlar oluyor, araştıpna neticesinde bir
şey bulamayan oluyor, beraat ediyor. 

Bütün bunlara rağmen yolsuzluıkların üzerine hizim kadar giden ik
tidar olmamıştır. Sanki meseleyi dondurup, yolsuzluıklar bizim dönemi
mizde olmuş gibi .yazmaya çalışıyor ki, bu yanlıştır.» 

Siyasi parti olmak bir milyon olan ANAP üyesini iki milyona çıkar
mayı hooef almış bulunmaktayız. 

«4 - 5 aydır Türkiye'de çok enteresan demokratik bir hadise olu
yor; Binlerce insan gelip kongrelere katılıyor. Seçimler fevkalade demok
ratik. Birçok partilerde görüldüğü gibi, öyle ]._(eskin çizgilerle ayrılmış 
hizipler şeklinde katiyen olmuyor. Kazanan olur, kaybeden olur. Her iki
si de biro!rine sarılıp, çıkarlar. 

Kongreler.de genellikle de yüzde 80 - 90 es ki arkadaşlarımızdan se
çilmeler oluyor. İdare heyetleri içinde değişenler olabilir. Türkiye'de de
mokrasinin geleceği ·bakımmdan bn kongrelerin gidişini umut ·verici, 
i.iımitlendirici _bir durum· olarak görüyoruz. Milletiı;ı alakası fazladır. Bu 
da partimizin çok güçlü olduğunu açıkça göstermektedir. Biz bunu or
taya yayıp da başkalarını kıskandırmak istemiyoruz. Normal durum da 
budur. Parti olarak ~ sağlam bir bünyeye sahip olduğumuz anlaşılı-· 
yor.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİNE 

VERDİGİ DEMET 

19 Şubat 1985 

Hayali "İhracaat Kanunundaki gelişmeler tarafımızdan hassasiyetle 
takip edilmektedfr. 

Kimsenin kuşkusu olmasın hayali ihracat yapanlar ortaya çıkarıla
cak. Bunların aldıkları paralar ödettirilecektir.» 

Bu olay, aslında ihracatı kapatma mekanizması. .. İhracat:çı, taah
hüt ettiği ihracatı kapatmak zorunda. Aksi .halde, büyük ceza öder ... An
cak şunu da söyleyeyim, . birileri bir delik bulurlarsa, o delikten geçmeye 
çalışır .. Böyle şeyler, her yerde olabilir, bunları normal karşılıyorum» 

«Anc'\k biz, iktidara geldiğimiz günden beri, böyle delikleri .kapat
maya çalışıyoruz. Büyük ölçüde kapatmayı da başardık. Size, .iki örnek 
vereyim : İhracatta vergi iadesini ortalama yüzde . lO'a . indirdik. Alınan 
ihracat kredisi faizlerini de normal kredi faizleri düzeyine yükselterek 
problemi ortadan kaldırmış olcluk. 

«Ama, şunu da açıkça söyleyeyim: Türkiye, eğer ihracat yapmasay
dı, bugünkü durumuna .gelemezdi. İhracatın belli yolları vardır. İhracat
ta teşvik şarttır. Bu teşvik işi, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada 
yapıhyor. Mesela bizim satın aldığımız ithal. et için, yurt dışında yüzde 
50 oranında vergi iadesi ödeniyor. Dünyanın her yerinde ihracatı teşvik 
edilir.» 

Hayali lhracat rakamlarının bir bölümünde abartılmaktadır. Tek
nisyenlerin ifadesine göre ibu rakam !6 -7 milyar _lira dolayındadır. 
Ama daha önceki yıllarda 11:e adım attığımız bilinmez. 

Daha önceki tesbitlerimize dayalı olarak cömert firma haklarında 
soruşturma aÇılmıştır gerekli önlemler yapılacaktır. Bu kanunun çözüm 
yerinin TBMM olmadığı kanaatındayım. 

«Önemli olan, devletin ilgili organlarının yapacağı kontrollardır. 
Olayı açığa çıkaracak olan merci TBMM değil, bu konuyla ilgili başka 
makamlardır» 
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«Türkiye'nin belli konularda nereden nereye geldiğine iyi bakmak 
]azım .. 1980 öncesinde, biz Bulgar'a bir milyon mark tutarını ödeyemez 

durumdaydık. İşte bu utanç verici durumları önleyebilmek için, ihracat

çı teşvik edilmeliydi. 

«İ'hracatı artırmak zorundaydık. İhracatçıya, fazla teşvik verilme

liydi. Ancak, bizi iktidar olunca, ihracattaki teşvikleri ;azalttık. .. Çünkü 
Türk ekonomisi, artık kendi ayakları üzerinde yürür duruma geldi. Bu, 

büyük bir riskti ama, buna katlandık ve teşvikleri azalttık. Siz, hiç merak 

etmeyin, . hayali ihracat yapanlar ortaya çıkarılacak. Hepsi~ aldıkları pa
raları, devlete geri ödeyeceklerdir.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇEŞİTLİ KONULARDA 

GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 

22 Şubat 1985 

Soru : - Hükümet Odalar Birliği semineri için bir açıklama ya
pacakmısınız? 

Cevap: - «Bazı qasın organlarımızın, kelimenin salt manasın
dan bir nevi demokrasi bakımından endişe duymalarını ifade eden iba
relerini ben de okudum. Bu endişeJ.ere gerek yoktur. Aslı, toplantının ba
kanlıklarla Silahlı Kuvvetlerimizin herhangi bir politika, askeri mesele 
karşısında hareket tarzlarının ahenkleştirilmesi bakımından yapılmış 

olmasıdır. Bu bir egzersizdir. Egzersizin de ne olduğunu gizli olduğu için 
açıklayamıyoruz.» 

Soru: - Libya' da işçilerimiz bazı şikayetleri var. Ne dersiniz size 
intikal et timi? 

Cevap : - Karma Ekonomik Kurumlarda çözüme kavuşturula
caktır. 

S o r u : - Boğaziçinde bazı arsaların satımı konusunda bir açıkla
ma yapacakmısımz? 

C·e va p: - «Bu mesele bazı ~öşe yazarlarımız tarafından Türki
ye'nin menfaatleri ve dostluk ilişkileri nazari itibare alınmadan yazılmış
tır. Halkımız bunu gayet yakından takip ediyor. Bu kere, özellikle Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkelerine mütekabiliyet esası olmaksızın arazi ve 
bina satılması konusu TBMM' den kanunla geçti. Belli bir fon ödeyerek 
bunlar satılıyor. Bütün batılı ülkelerde mütekabiliyet olmadan da yapı
lıyor. Biz bunun dışına niçin çıkalım. Dostumuz Prens Abdullah bu ara
ziyi kendi parası ile almıştır. Boğaz'ın korunması konusu bir iki şahsın 
inhisarında değildir. Kanunla korunur. Kanun olmaz dse, genel idare ko
rur, SİT meselesi vardır. Ama bizim koruma anlayışımız Türk· Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu'nda olduğu gibi katı hükümlerle olmaz, bu 
hükümlerin Türk parasını .koruyamadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama 
Boğaz'ı sadece yeşil tutalım dersek yanlış olur. Bu konularda gerekli neyse 
kanun değişikliği icabederse onları da yaparız.» 
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Soru : - Maden Kanunu Tasarısı ne durumdadır? 

Cevap : - «Bazı stratejik maddeler konusunda devletin kontrol, 
murakabe, pazarlama, proses yapma giıbi konularda kati yetkileri olabi
lir» 

S o r u : - Bazı Şirketlerin kurtarılması için hükümetçe çaba sar
fedilmektemidi.r? 

Cevap : - «Geçenlerde de söyledim. Biz şirket kurtarmanın aley
hindeyiz. Ya1nız bunu ifade ederken, filanca - falanca şirkete kredi verip, 
bu şekilde şirket kurtarmanın yanında hiçbir zaman değiliz. Bizim ala
cağımız tedbirler, genel mahiyette olan tedbirlerdir. Bu da şöyle olabilir. 
Bugün devlete, SSK'ya borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş kapanmış ve
ya kapanmak üzere olan müesseseler var. Devletin bunlardan alacağını 
alması lazım, nasıl alacak, yollardan bir tanesi, kapandığı zaman satışa 
çıkarmaktır. Tabii, alacağınızın belki onda, belki 20'de birini alacaksınız. 
Birçok hallerde bu iböyle olur. İkinci yol ise, alacağınızı belli bir şekilde 
ertelemektir. Ertelemeden dolayı ve aynı şekilde bankalarla olan müna
sebetlerinde huna benzer formüller uygulayıp ayakta kalabilirlerse ve 
hem kendilerinin, hem de bankalara ve devlete olan borçların ödeyebile
cek hale .gelebilirlerse, genel bir formül içinde düşünülebilir. Biz ancak 
böyle düşünürüz. Ama· hiçbir şekilde devletin bunlara kredi vermesi dü-
şünülemez. , 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KORE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK GÖREVİNE BAŞLAYAN SAYIN 

LİHO SHİN- YONG'A GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

His Excellency Lho Shin - Y ong 

Prime Minister of the 

Republic .of Korea 

22 Şubat 1985 

On behalf of the government of the Reptiblic of Turkey ahd on my 
own behalf, 1 would like to extend to Your Excelency my warmest cong
ratulations on your appointment as Prime Minister of the Republic of 
Korea. 

1 am confident that the bonds of friendship which so happily exist 
between our two countries will be further strerigthened dtiring your Ex
cellency' s tenure of office. 

Please accept, Excellency, my best wishes for your persenal heahh 
and happiness and for the continued prosperity of the frien.dly people of 
Korea. 
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BAŞBAKAN T. ÖZAL'IN F. ALMANYA HÜR DEMOKRATİK PARTİ 

BAŞKANLIGINA SEÇİLEN SAYIN M. BANGMEMANN'A GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

22 Şubat 1985 

Sayın M. Bangemann 

HUr Demokratik Parti Başkanı 

Hür Demokratik Parti liderliğine · seçilmiş olmanızdan dolayı en iç
ten tebriklerimi sunarım. 

Dost .ve müttefik Federal Almanya'nın politik hayatında ve yöneti
minde her zaman önemli bir yer işgcµ etmiş bulunan partinizin ve üstün 
devlet adamı niteliklerini yakından _ tanıdığım Zatıalinizin başarılarının 
devamını diler, saygılarımı sunanın. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TBMM MİLLİ EGİTİM 

KOMİSYONU ÜYELERİNİ KABULÜ 

YAPTIGI KONUŞMA 

26 Şubat 1985 

Milli Eğitim çalışmaları üstünde önemle durduğumuz çalışmalardır. 

Özellikle Ders Kitablarının Müfredat gözden geçilmeli 

Okul kitaplarında gereksiz bilgiler de yer _ almaktadır. Bu konu 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belirtilmiştir. Kitapfarın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kafayı tamamen doldurmamalı. Biraz 
da boş bırakmak lazım» 

Ülkemizde Kültür seviyesinin beğenilmese de yükselmektedir. Oda
cılık için üniversite mezunları başvurmaktadır» Okuyan insan sayısı gün 
geçtikçe artıyor. Bugün okuldan mezun olan bir mühendis iş bulamıyor
sa, mutlaka işi beğenmediği içindir, Yahut, istediği masabaşı işi bulama
dığı içindir». 

Yüksek öğrenim gençliğin barınma pröbleminin çözümü için bu 
yı~ 7 ay içinde 42 bin kişilik prefabrik yurt yapılacaktır. İthalattan alınan 
bazı fonlar bu alanda kullanılacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CEZAYİR DEMOKRATİK 

HALK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN ABDELHAMİD BRAHİMİ'E 

BÜYÜKELÇİMİZ SAVLET AKTUG'UN VEFATI 

DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ CEVABİ MESAJI 

Son Excellence 
Monsieur Abdelhamid Brahimi 

Premier Ministre de la Republique 
Alger ienne Democratiqe et Populaire 

27 Şubat 1985 

J'ai ete tres sensible au mesaage de sympathie et de condoleances 
que vous· avez bien voul m'adresser ala suite de la disparition soudaine 
de ~on Excellence ~onsieur Savlet Aktuğ, Ambassadeur de Turquie a 
Alger. 

Tout en vous reiterant mes remerciements je vous prie de croire a 
ma tres haute et cordiale consideration. · 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

28 Şubat 1985 

Hayırlı Akşamlar Değerli Vatandaşlarım, 

Yeni bir «İcraatın içinden» programında hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Memleketimizin büyük bölümünde kar altında olduğu, şu · soğuk Şu
bat gecesinde, televizyon başında, beni evlerinizde, kahvelerinizde misafir 
ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ta:hmin ediyorum ki, şu anda yaklaşık 22 milyon ila 25 milyon yurt
taşım bu programı izlemekte ... 

İşte, bu rakamın ışığında, gerek millet, gerek fert olarak, hiçbiri
mizin gözden kaçırmaması gereken bir meseleye dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 

Hükümet icraatına değinen ve çok önemli olduğuna inandığım bir 
mesele ile, bu akşamki sohbetimize başlamak istiyorum. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Hepimiz çok iyi !biliriz ıki, hükümetlerin icraatı bir bütUndür. Hepi
miz, gene ~ok iyi biliriz ki, hükümet icraatı, her vatandaşı; tek tek, doğru
dan doğruya ya da dolaylı olarak, ama muhakkak er ya da geç etkiler. 

Şimdi, bir de şunu düşünüyormuyuz? Şu gerçeği de göz önüne tu
ttiyormuyuz? Aynı hükümetin aynı icraatı .değişik kesimleri, değişik 
kitleleri ayn yönler etkiler. Hatta ve hatta, aynı icraattan değişik aile
ler ve nihayet fertler farklı biçimlerde etkilenir. İşte o zaman, aynı ic
raat hakkında pek çok değişik tyorum ortaya çıkacaktır. tabiidir, kaçı
nılmazdır. 

Peki ama bir milletin fertleri arasında, memleketin ortak menfaat
leri doğrultusunda, lbir ortak görüş birliği nasıl sağlanacaktır? Her biri
miz, ormanın kendi yaınımızdaki ağaçına bakarsak, ormanın bütünü, ya
ni, memleketin genel gidişatı hakkında nasıl sağlıklı bir fikir" · sahibi ola
biliriz? 

Genel gidişat hakkında sağlıklı bir fikir edinmezsek, kendi günd~
lik çıkarlarımız .doğrultusunda aşın iyimser, aşın kötümser ya da bü-
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tün bütüne kayıtsız kalmaktan nasıl kaçınabiliriz? Aşın iyimserliğin hem 
kendimize, hem ülkemize zarar getirdiğini ve getireceğini kim inkar ede
bilir? Aşın kötümserliğin hem kendimize, hem de ülkemize fayda getire
ceğini kim iddia edebilir? 

Hele hele, «bana dokunmayan yılan bin yaşasın» mantığını, memle
ket meselelerine tamamen bigane bir anlayışı kim hoşgörüyle karşılaya
bilir? Atalan, «hem nalına, hem mıhına» demiş bir milletin fertleriyiz. 
En büyük milli hasletlerimizden biri olan o şaşmaz sağduyumuzla · genel 
gidişatımızı değerlendirdikçe ülkemizi doğru yolda ilerlemekten hiçbir 
güç alıkoyamaz. 

Milletçe gidişatımıza sağduyu ile . baktıkça, hiçbir kuvvet bizi hak 
edilmemiş bir kaygıya, çaresizlik duygusuna sürükleyemez. Bunu böyle
ce bilesiniz. Şimdi gelelim aynı meselemizin, yani icraatı bir ·bütün olarak 
görme meselesinin diğer önemli tarafına ... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Devletlerin, ülkelerin, milletlerin de hayatı tıpkl bir insanın günde
lik hayatı gibidir. 

İnsan hayatı tek yönlü değildir. Çok yönlüdür. 

« Herşeyiri başı sağlık» deriz ama gerçekten 'de herşeyin başı sağlık 
olmasına rağmen, geçim meselesi de bir temel kaygımızdır, Gelecek gü
vencesi önemli bir ~sorunumuzdur. Evlatlarımızın torunlarımızın tahsili, 
terbiyesi toplumla olan münasebetleri, her biri, diğeri kadar önemli pek 
çok sorunumuz vardır. İşte ülkelerin hayatı da böyledir. Çok yönlüdür .. 
Ülkeıerin hayatı da yalnız iç ve dış politika, yalnız ekonomi yalnız eği
tim, yalnız sosyal meselelerden ibaret değildir. Hepsinden oluşan bir 
manzumedir. 

Geçen yıl bir başka «İcraatın İçinden» programında, ~<çıkarılan her 
yeni kanun toprağa yeni atılan tohum giıbidir. Bu yeni kanunlar, kısa za
manda :ı;neyvalannı verecektir.» demiştim. 

İşte, attığımız çeşitli, çok yönlü tohumlar, yani memleketlerin çe
şitli meseleleri için . başlatığımız icraat, vatandaşlarımın, sizlerin katılımı 
sayesinde, sevindirici sonuçlar vermeye başlamıştır. Bir çok alanda, bir 
çok yönde ... 

· Değerli Vatandaşlarım, 

Gerek iktisadi, gerek sosyal alanda alışılmamış, başlangıçta yadır
ganan birçok icraata birden giriştik. Böyle davranmamızın ve · bu yolda 
hiçbir taviz· vermeden ilerleme kararımızın dayandığı temel ilkedir. 
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O da, Atatürk'ün çizdiği yolda, Türkiye'mizi bütün siyasi, iktisadi 
ve sosyal müesseseleri ile, Batı dünyasının en ileri ülkelerinden biri ha
line getirmektir. Buna ek olarak, şu ıanda ve her alanda Orta -Doğu'nun 
en güçlü, en ileri ülkesiyiz. 

Bir diğer hedefimiz, elbette, ulaşılmış bu başarıyı devam ettirmek 
ve Orta Doğu'daki durumumuzu daha da pekiştirmektir. Şimdi, bir an 
durup, düşünelim ... Batı ülkeleri ile kalkınma yarışına Batı ülkelerinin 
benimsediği bir iktisadi sistemle katılabilir miydik? 

Açık konuşalım ... 

Batı ülkeleriyle bugünkü iktisadi, ticari ilişkilerimize, sürekli güç
lenen durumumuza, artan kredi itibarımıza Batı'lıya ters düşen bir ikti
sat anlayışıyla ulaşabilir miydik? 

Bir yandan erişilen refah düzeyine imreneceksiniz ... Bu refah ile 
bütünleşmek isteyeceksiniz ... Öte yandan da bu refahı sağlamış sisteme 
geçmemekte ısrar edecektiniz ... Olmaz öyle şey! 

İşte, bu nedenledir ki, hürriyet içinde demokrasi içinde kalkınmış 
ülkelerin seçtiği _ yegane iktisadi yol olan «rekabete dayalı serbest piya
sa nizamı»nı seçtik. Memleketimiz iktisaden vardığı aşamaya ve varması 
gereken hedefleri göz önünde tutarak, bir anda, gelişmeyi önleyen duvar
ları yıkmaya giriştik. Hiçbir şüpheniz olmasın ki, bir ülkeye mal satmak 
istiyorsanız, o ülkeden alıcı biçimde-mal almanın yollarım ~a bulmalı
sınız. 

Bu yol ile varılan sonuçlar ortada ... 

1984'te, ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en büyük rakamına 
~rişmiştir. 1984'te ithalatımız da rekor kırmıştır. İthalat yapabilmek, ce
bimizde dolu dolu dış para. döviz bulunması demektir. İthalat yapabil
mek bütünleşmeye çalıştığımız Batı dünyasında yüksek kredi sahibi ol
mak demektir. Ve nihayet ithalat yapabilmek, dünyanın çeşitli memle
ketleriyle akılcı ticari bağla~tılar kurma becerisidir. 

Bütün bunlar yapılırken, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerimiz 
de, rekor düzeye ulaşmıştır. Şimdi, buraya kadar anlattıklarım, 
Batı ile bütünleşme yolunda attığımız adımların iktisadi yam ... İşin para 
tarafı! Az önce, Devlet hayatında tek yön değil, çok yön vardır demiştik ... 
Gelelim. Batı ile bütünleşme isteğimizin, Batı ile bütünleşme frademizin 
bir başka yanına... İşin sosyal tarafına. Sosyal hayatta, en önemli bir 
meselemiz de Devlet ile millet, Devlet ile fert arasındaki ilişkilerdir. 
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Bu ilişkileri tar1~in eden ve Devlet tarafından konmuş kaidelerin 
bütününde «mevzuat» diyoruz. Bütün dünyadaki yaygın adıyla «bürokra
si» diyoruz. 

Değerli vatandaşlarım, 

Millet olarak, çok güzel, çok anlamlı deyimlerimiz, kendimize özgü 
ifadelerimiz vardır. Bürokrasiden şikayetimizi de böyle bir deyimle dile 
getirmişiz. Bürokrasiye «mevzuat hazretleri» demişiz. Vatandaş ile Dev
let arasındaki ilişkileri tanzim eden, tanzim ·etmesi gereken kaidelerin 
gündelik hayata, günün gerçeklerine, giderek, insan aklı-mantığına ters 
düşen taraflarını bu deyimle ifade etmişiz. J'a Osmanlı İmparatorluğun
dan kalmış, gelişen, kalkınan Türkiye gerçeklerinin gerisinde kalmış bir 
mevzuat ile, modem, çağdaş bir toplum olmanın imkanı var mıdır? Bü
rakrasi ile mücadele prensibimiz, elbette ki, vatandaş ile Devlet arasın
daki işleri· düzenleyen mevzuatı, bir andaj toptan ortadan kaldırmak de
ğildir. 

Bizim mücadelemiz de, prensibimiz de mevzuatı «hazret» olmaktan 
çıkarmaktır. Mücadelemiz mevzuatın, kerameti kendinden menkul 
«hazret» tarafı iledir. 

Her zaman söyl~dik ... Her zaman söyleriz ... Bizim anlayışımıza gö
re: Devlet, miilet için, millet ferdi için vardır. Millet, Devlet için değil. 
Millet, Devletini nasıl baş tacı ediyorsa, Devlet de milleti, rnillet ferdini 
baş tacı etmelidir. Batı dünyasındaki ferdi hürriyetlerin, fert ile Devle
tin arasındaki ilişkilerin özlemini çekiyorsak, bu anlayışa hep birlikte 
sahip çıkmalıyız. 

Bu arada, çok önemli iki hususa değinmeden geçemeyeceğim. 

«Bürokrasiden şikayet» dediğimiz zaman, yiğidin hakkını da ver
meliyiz. Fedekar, cefakar, vefakar Devlet memurunun hakkını vermeliyiz. 

Bir mevzuat düşünün ki, memuruna bütün sorumluluğu vermiş ... 
Yetki vermemiş. Bu insandan nasıl karar vermesini isteyebilirsiniz? 
«Bu gün git, yarın gel» zihniyeti. sadece «nemelazımcılık»tan doğmamış
tır. Yetki ile sorumluluk arasındaki dengesizlikten doğmuştur. Size if
taharla şunu ifade edeyim : 

Meyvalarını daha şimdiden, milletçe devşirdiğimiz bürokrasiyi azalt
ma çalışmalarımızda, teklif bizzat bürokratlarımızdan gelmiştir. Bizim 
yaptığımız onlara bu yolu açmak olmuştur. Kendilerine huzurunuzda te
şekkür etmeyi mutlu bir vazife sayıyorum. 
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Vatandaşlarım, 

Acı da olsa, gerçekleri dile getirmekten niye kaçınalım?'. Kafasını 

kuma gömenden, herkesin bildiğini bilmezden gelen insandan kirrie ha
yır dokunur? Bürokrasi ile mücadele sadece mevzuat hazretleri ile mü
cadeleden ibaret değildir. Mevzuatın arkasına saklanıp yolsuzluk yapan
larla da mücadele demektir. Devletin yönetme görevi, sizin oylarınızla 
bize nasip oldu diye. Devlet şanına gölge düşürenleri sizden saklamak de
ğil,. üstüne üstüne gitmektir. Hemen hepsi adalete tevdi edilmiş bu me
selelerden fazla söz söyleme hakkını kendimde göremiyoruı:n. 

Size tek bir soru soruyorum : Kötü mü yaptık? 
Ateşin üstüne kül mü atmalıydık? Kol kırılsın, yen içinde kalsın mı 

demeliydik? 

Sevgili vatandaşlarım, 
Milletçe meselelerimizi açık, açık görmeliyiz. Kendimizi aşmak, da

ha iyisine ulaşriıa:k istiyorsak, gerçekleri, dobra dobra ortaya dökmeliyiz. 

Batı ile, dünyanın refah ülkeleri ile refah bütünlüğüne, siyasi ve 
sosyal bütünleşmeye girmek istiyorsak, bir gerçeği de görmeliyiz. Her 
nimetin bir külfeti vardır. Her ödülün bir de bedeli vardır. Her oyunun 
bir kuralı vardır. Batı'nın seçtiği ekonomik nizamı milli refah için, ken
dimizin, aiılemizin, evlatlarımızın refahı iiçin benimsiyoruz. Güzel. ama, 
bu ekonomik sistemin, bir de veı:gi sistemi var: Adı, Katma Değer Ver
gisi. 

Biz Katma Değer Vergisi deyince, uygulamaya geçince, öyle bir ha
vaya girdik ki, sanki dünyada olmayan bir sistemi icat ettik. Tekerleğin 
icadına yeniden giriştik. Size, Katma Değer Vergisi ile ilgili birkaç basit 
gerçeği ifade etmek isterim. 

Değerli vatandaşlarım, 

Batı dünyası bundan 150 yıl kadar önce, sanayi devrimini yaptığın
dan ·beri, -refah yolunda ilerlerken, hem ferdin hakkını koruyacak, hem 
de milletin bekası demek olan Devleti güçlendirecek bir vergi arayışına 
girmiştir. Bizim 'Katma Değer Vergi'miz, 150 yıldan beri tartışıla tartışıla 
gelen, refah yoluna girmiş ülkelerin seçtiği vergi sistemidir. 

Bakınız, size bir dünya haritası üstünde Katma Değer Vergisi'ni 
uygulayan ülkeleri göstereyim. Girmeye hazırlandığımız, hatta · sırasında 
tartıştığımız Ortak Pazar ülkelerinin, ta 1957'de gündeme getirip, sonra 
da benimsedikleri vergi sistemi Katma Değer Vergisi'dir. Şimdi insaf ile 
düşünelim. Vergi, her iktidar, her icraat için dünyanın en tatsız mesele
sidir. 
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Milletimize, size hoş görünelim derken, tuttuğumuz, milletçe tuttu
ğumuz doğru yolda, eğri mi kalalım? 

Her yenilik yadırganır. Hele bu yenilik, vergi ise, genellikle, işe tek 
taraftan bakılır ... Ev sohbetlerinizde, kahve sohbetlerinizde, benim sizden 
şahsi ricam, işe heni nalına, hem mıhına bakın. İşleri böyle ·yargılayın. 
Vergi, milletin refahı için ferdin cebinden çıkan paradır. Paranıza da, 
Devletinize de sahip çıkın ... 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şunu hiçıbir zaman unutmayınız ki, gelişen bir toplumun . her ferdi 
bu gelişmeden, katkısı oranında, payını alır. Gelişen, büyüyen _bir Tür
kiye'nin fertleriyiz. Milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça, 
layık olmadığımız, hak etmediğimiz bir karamsarlığa kapılmadıkça iler
lememizi engelleyecek hiç bir güç yoktur. 

Millet olarak, hep birlikte bastığımızda toprak titrer... Yeter ki, 
birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat tanımayalım. Varhğımız ile ulaş
tığımız · ile yetinmeyelim. Milletçe, en ileriye ulaşmaya çalışalım ... Hepi
nize, bu duygularla en iyi dileklerimi. saygılarımı sunuyorum, benim sev
gili 'Vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI TURGUT 

ÖZAL'IN İZMİR ANAVATAN İL KONGRESİNDE YAPfI(a 
KONUŞMA 

2 Mart 1985 

Anavatan Partisi olarak büyük bir imtihan vermekteyiz. ülkenin 
12 Eylül'den önceki Anarşi ve Terör döneminin ülkede meydana getirdiği 
problemleri halletmek, çözmek için büyük gayret sarfedl}mektedir-. Sıkın
tılar büyük çoğunluğu ile geride kalmıştır. Önümüz açılmıştır. 

Tüı:ıkiye'nin yeniden çok partili siyasal döneme gelişi sırasında Ana
vatan Partisinin birçok zorluklar içinden ·haşan il.e çıkmıştır. 

«- Anavatan Partisi iktidar olmuş, eski günler geride kalmıştır. 
Eski sıkıntılı günleri ve hızı ile birlikte çalışan arkadaşlarımızı hiçbir za
man unutmam. İnsanlar, kadrolar değişir, hizmetler hiçıbir zaman unu
tulmaz. Biliyorsunuz ki, bir anarşi dalgasından ç:ııktık. Ekonomik dalga
dan çıkmak için büyük gayretler saıfettik. Anavatan Partisi kurulurken 
anarşi ve ekonomi tam halledilmemişti. Bizden önceki iktidar bir takım 
tedbirler getirmişti. Anayasamızda da yer aldı bunlar. Eski partiler ka
patıldı, devamlar.mm kurulması istendi. Yeni partilerin kurulması için 
izin verildi. Doğrudur, yanlıştır, bunun münakaşasını etmeye lüzum yok
tur. · Gerçek olan, memleketin yeniden kavga ortamına girmemesidir.» 

6 Kasım seçimlerine 3 parti katıldı. Seçimleri milletimizin desteği 
ile biz kazandık başta kimse bize şans vermiyordu. 

«-Ben ve arkadaşlarım bu partiyi kurarken bazı analizler yaptık, 
iyiyi aradık. Şu prensiplere kim uyarsa mazisine :bakmadan partimize 
alacağız dedik. Amacımız, insanlan, memleketi bir!eştirmek, kavgayı ön
lemekti. Kavgaya devam etmek istemiyoruz. Onun .için, bizim çadırımız 
büyüktür, gelin bizim çadırımızın altına ·girin dedik. Anavatan P~rtisi 
büyük bir zaferle ortaya çıktı. Ama, etrafa şu yayılmaya ibaşladı. 3 partiye 
izin verdiler, diğer 3 partiye de izin v~rseferdi bu sonucu alamazlardı ... 
Hiçbir güce dayanmadan bu neticeyi almak, he:t partiye- nasip olmaz. 
Güven oyu aldıktan sonra Merkez Yönetim Kurulunu topladık dışarıdaıki 
partileri de seçime diye karar· aldık. Ancak, kim~eye birşey söylemedik. 
Kanun tasarısını Meclfse verene kadar kimseden ses çıkmıyordu. Ancak, 
daha· sonra kiyamet koptu. Nasıl olsa Anavatan Partisi bunlara izin ver-
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meyecek, bari arkadan kükreyelim dediler. Ne zaman ki, değişiklik öner
gesini açıkladım, muhalefet sustu. Aslında bu almış olduğumuz önemli 
risıklerden :biriydi. Memleket hayrına-, memleket hayır görsün diye bu ka
rarı aldık. Türkiye'nin geleceği hakkında kimseye laf ·söyletmeyiz.» 

Anavatan Partisi olarak büyük şehirlerden çok iyi sonuçlar aldık. 

«Bugün hütün büyük şehirlerde Arıavatan Partisi vardır. Kim ne 
derse desin, kim ne yazarsa yazsın, bu .böy~edir.» 

Bugünkü Belediyelerin Başkanları Tayinle İş Başına geline ndöne
me göre daha başarılıdır. 

Bazı çevreler zaman zaman erken seçim lafl~rı yaymaktadır. Ma
haHi Seçimlerin yapıldığı · 25 Mart'ta sandıktan güçlenerek çıktılk. 

Türkiye'de hiçbir partide Aiıavatan Partisindeki canlılık yoktur. 
Sizlere bu canlılığı görüyorsunuz. 

Parti kurmak önemli bir konudur.Ev kurmaya benzemez. Kunılu
şumuzdaki takip edileiı yol ·çok önemli bir yoldur. 

«-Parti kurarken takip edilecek 2 yol vardır. Birincisi kavga yolu, 
öbürü sevgi, saygı ve hoşgörü yoludur. Biz ikinci yolu seçtik. Bu yolla ikna 
şansımız çok fazladır İslam fikri bile, ifrat-tefrit ile cihad ve kılıçla 
değil, sevgi ile kabul edildi ve gerçekleşti. Türk cemiyetinde geçmişte gö
rülen parçalanniaların 'ana sebebi kavgadan medet· ummaktır. İnsanları
mız kavgalı günlere dönmek istemiyor.>; 

Kunıluştan beri muh~fazakar bir parti olmaya dikkat ettik. Toplu· 
mun gelişmesinde hangi sistemin daha faydalı olacağını araştırdık ve ter
cihlerimizi serbest ekonomi ve rekabet gücü olduğu görüşünü benimsedik. 

Bu sistemde çiftçinin, köylünün, esnafın, küÇiik sanayicinin kabi
liyetlerini açıkça gösterebilıİıektedir. 

«- Türkiye' de sosyalist ülkelerde olduğu gibi, devlet :Çiftlikleri ku
rulsaydı, Külmüzlar kurulsaydı, karnımızı doyurabilirmiydiı'k? Onların 
durumlarını gün gibi görüyoruz. Biz sosyal adaletçiyiz. Ancak sosyal ada
letçi olmak, sosyalist olmak demek değildir» 

Türkiye bugün ekonomik bakımdan dünyanın dikkatini çekmekte-
dir. 

«Kambiyo rejiminde yapılan değişiklikle yastık altındaki, İsviç
re' deki paralar ortaya çıktı, ekonomiye girdi. Vitrinler doldu. Bunun kıy
metini yokluk çekenler anlar. İşte bütür.:. dünyada Türkiye mucizesi de
dikleri hudur.» 

Geçmişte Türkiye 1 milyar 700 mHyon dolar'lık petrol faturası yü
zünden çıkmaza girmiştir, bugiln petrol faturası J milyar 900 milyon do
lar'ı aştığı halde ·bir sıkıntı bulunmamaktadır. 
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Türkiye' de bugün dolar-altın karaborsası bulunmamaktadır. 

«-Şuradaki Yunan adasına git. Birşeyler al, dön. Bu yok artık. Hiç 
gereği yoık. Onlar gelsin, alsınlar .. » 

«- İkinci boğaz köprüsünün temelini, İstanbul'un fetih günü olan 
29 Mayıs tarihinde atacağız. İkinci boğaz köprüsüyle birlikte çevresin
deki 200 kilometrelik yolu da başlatacağız. Bu iki iş · 3-4 yılda tamamla
rıacaktır. Geçmişte 50 kilometrelik yol maalesef 15 yılda yapılabildi.» 

6-8 baraj için 25 milyar lira ödemekteyiz. Bütün bu yatırımlar için 
gerekli dış krediler sağlanmıştır. 

Türkiye'nin geleceği sağlam, insanı mutlu ve birbirini seven, Orta
doğu.'nun ve Avrupa'nın güçlü ülkesi olacaktır. 

«- Hed~fimiz budur: Birbirimizi seven bir millet olacak, saygınlık 
kazanacağız. Renk ve din ayrımı yapmayacağız. Bize ibretle bakışıyorlar. 
Hiçbir zaman böyle itiibarlı duruma . gelmemiştik.>.-

«- 600 küsur yerde partimizin hareketine müdahale etmedim. An
cak, 3 şehire çok önem veriyorum. Bunlar bizim vitrinimizdir. Boğazın 
incisi İst~mbul, Ege'nin inciısi İzmir ve Başşehrimiz Ankara. Bu. 3 şehrin 
belediyelerine de daha fazla önem veriyoru~ . . Bu şehirlerin güzelleşme
sini istiyorum. Düşman görmeli ve korkmalı, dost görmeli ve sevinmeli
dir. Düşmana karşı kibirli ve gururlu olmalıyız. Tek kibirli olacağımız 
yer düşmandır.» 

154 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ORLY KATLİAMI İLE İLGİLİ 

MAHKEME KARARI ÜZERİNE Y APTIGI AÇIKLAMA 

3 Mart 1985 

Orly Katliamı bütün dünyanın gözüönünde meydana gelmiştir. Bu 

saldırı masum insanlara yöneltilen bir katliamdır. Bir beşeriyet suçudur. 

Tabi ki memnuniyet verici bir karar Fransız adaleti iyi bir örnek 
verdi. Özellikle en kısa zamanda davafıın sonuçlandırması memnuniyeti
mizi artınnıştır. Mahkeme, sanııkları layık olduğu cezaya. çaq>tırmıştır. 
İlk gördüğümüz, Fransa' da en yüksek ceza olan (müebbet hapis) ceza
sının verilmesidir; Ayı;ıca verilen diğer cezalar da fena değildir. Hayırlısı 
Allahtan.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YANKI DERGİSİ'NİN 15 İNCİ 

YAYIN YILI DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ MESA.J 

4 Mart 1985 

Türk Basınına, Batı' daki örneklerine uygun ölçülerde bir dergi ka
zandırılmasının öncülüğünü yapan ve kuruluşlarından bu yana ortaya 
koyduğu etkili yayın niteliğiyle, basın camiamızda layık olduğu seçkin 
yeri olan YANKI'nın çalışmalarını ilgi ''e takdirle izlemekteyim. 

Olay ve yorumları en iyi ve objektif şekilde veren dergimizin, tek
nik ve muhteva bakımından doyuruculuğunu koruyacağına ve giderek 
güçlenip, daha da büyüyeceğine inanıyoruz. 

Bu duygularla, kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm Y ANKi ailesine 
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN 

EVREN'LE YAPTIGI HAFfALIK GÖRÜŞMEDEN SONRA 

GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMA 

7 Mart 1985 

Milliyetçi Demokrasi Partisndeki gelişmelerle fazlaea ilgilenmek 
istemiyorum. Ancak MDP den fazla bir kopma olacağını zannetmiyorum. 

«Bu işleri o kadar ciddi görmüyorum. Cevap verecek kadar ciddi 
bulmuyorum. Bu gibi konular da son bir senedir, açın bakın gazetelere· 
çok şeyler yazıldı. Hiç birisinin doğru olmadığını hep beraber gördük. 
Ama politik ihtirasları olan insanlar vardır. Fırsatı da buldu mu bazı ko
nuşmalar yapar. Hiç hir . şey çılkmaz merak etmeyin. Türkçe' de bir laf 
vardır : (Aç tavuk kendisini darı ambarında görür.) Biraz da ona ben
ziyor. Ben hatta MDP'den dahi daha fazla istifa olabileceğini zannetmi
yQrum. Olsa olsa ıbir kaç kişi daha olur. MDP gene bütünlüğünü muhafaza 
eder, kanaatim .odur. Çünkü Anayasamız, bu konuda geçtiğimiz yılların 
tecrübesiyle hazırlanmış ve transfer imkanlarını kesinlikle kapatmıştır.» 

Gazetecilerimizin talebi üzerine Dış Politika konusunda aydınlatıl
malarının sağlanması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdim . 

. .<<Dış politikamız, genellikle hükümttlere bağl~ değildir. Türkiye'nin 
dış politikasının ·hükümetlere bağlı olmayan, ·bir ana devlet politikası 
halinde olan kısımları vardır. Bu konularda basının aydınlatılması için 
Dışişleri Bakanlığına talimat verdim. Sizler malumatsız kalmayacaksınız~ 
Basınımızı aydınlatacağız.» 

Anavatan Partisi olarak mevzuat ve planladığımız şekilde teşkilat 
kongrelerini yapıyoruz. Ankara ve İzmir İl kongrelerini bitirdik Nisan 
ayında büyük kongre ile programımız bitecektir. 

' Kongreden önce hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söyle-
nen ve yazılanlar yanlıştır. 

«Hayır, bizim genel kanaatimiz, genellikle böyle değişmelerin ya-
pılmaması, Büyük Kongre'de tek liste, tek aday çıkarma kararımız yok
tur. Sadece, belli milletvekillerimizin, MKYK'nın görüşlerini almak için 
anket düzenledik.» 
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Vergi . konusundaki amacımız belli «Gelir vergisi mesele,si,nde ama~ 
cımız dar dilimlerden geniş dilimlere ::loğru gitmektir. O da, geçtiğimiz 
yıllardaki enflasyonun tesiriyledir. Tedarik olarak vergide azalma gibi 
gözükebilir. Ama, pratikte vergi verme, vergi k~çırma meseles_ini ortadan 
kaldıracağı için neticeler . değişmeyebilir. Mesela eskiden ı ·. m:i:lyondan 
yüzde 40 vergi alınabilirdi. Ama bugün bir milyondan yüzde 40 almaya 
kalkarsanız vermek istemeyen çok .kimse çrkar. Ama yüzde 20'ye indi
rirseniz, verme daha kolaylaşır. O zaman vergi zayiatı azalır.» 

Ayrıca bir başka noktaya değinmek isterim oda Enflasyon konu
sunda görüşlerin değerlendirilmesidir. 

«Muhalefet gayet tabii muhalefetliğini yapacak. Bazı arkadaslarımız 
muhalefet vazifesini tam olarak yapmıyor diyorlar ama, ben o · kanaatte 
değilim. 

Memlekette bir enflasyon olmadığını iddia eimiyoruz. Ama bu me
selenin olduğundan fazla abartılması da doğru değildir. Çünkü psikolo
jik de bir hadiısedir. 

Enflasyonla mücadele kolay değildir. Enflasyonu bir taraftan in
dirirken, dar politikalar izlerken, bir taraftan da iŞsizlik meselesiyle mü
cadele etmeniz· lazım. Türkiye'nin meselesi sadece tek taraflı değildir. 
ihracatın geliştirilmesi lazım. Bütün bunları söyleyenlerin dikkat edecek
leri bir nokta daha var. Acaba memleketimiz 1980 öncesinin ekonomik 
sıkıntılarına bir daha duçar olacak mı? Enflasyonu indirmekle beraber, 
yokluklar, kuyruklar, tekrar gündeme gelecek mi? Bizim en -büyük mü
cadelemiz budur. Tütkiye'de bugün hetşey bulunmaktadır. Pahalıdır, 
ucuzdur~. ama bulunmaktadır. Böyle de olacaktır. 

Enflasyonla mücadelede başarılı olacağımızL söylerim. 1985 sene
sinde enflasyon· oranı kim ne derse desin, hangi iddia yapılı~ yapılsın, 
1984 senesinden daha aşağı olacaktır. Kesin olarak bunu söyleyebilirim.» 

Kanventiibilteye geçiş konusunun ne zaman olacağını söyleyemem 
ancak buıgünkü durum ıbu durum konvertibl' dan uzak değildir. · Herşey 
serbesttir. 

İhracatta vergi vadesi bir anda kaldırılamaz şu anda Türkiye'nin 
en önemli . meselesi ödemeler dengesidir. 

158 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ ANKARA 
İL TEŞKİLATINI KABUL SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

9 Mart 1985 

Türkiye ekonomik bakımdan düzlüğe çıkmış, huzur ve güven sağ
lanmış bir ülkedir. Türkiye hu sistemde gittiği takdirde gelecekte dün
yanın 'Sayılı ··güçlü ill'keleri arasına gireceğine inanmaktayız. 

Türkiye' de bugün herşey vardır. Daha önce yurtdışına tek' ·bavulla 
gidenlerin beş bavulla dönmekteydiler. 

«Türkiye'de artık her mal bulunuyor. Şimdi yakası timsahh. göm
lekleri yurt dışına giderek almaya gerek yok» 

Bu yıl 5 bin köye daha elektrik verilecektir. 1988 yılı geçmeden bü
tün köylere elektrik verilmiş olacaktır. 

Hükürtıet olarak yerli üreticilere ·kurla, fonla zaten koruyoruz. 
«Biz o kadar fakir değiliz. Bugün evlerde ·bir saysanız ne kadar 

renkli televizyon, ne kadar video var. Her evde siyah-1beyaz televizyon bir 
köşede duruyor. Herkes renkli televizyon alabiliyor. 

«Şeker, ·yağ ve ekmek sübvanse ediliyor. Ucuz satalım diye zarar edi
yoruz. Önemli olan bu memleketin gelişmesidir. Yeni- iş sahalarının açıl
masıdır. Ücretlerin makul duruma getirilmesidir. ·ücretler makul olursa 
gıda maddeleri fiyatlarının bir etkisi olmaz.» 

«Taksi şoförlerinin dizel işini incelettik .. Türkiye Odalar Birliği'nin 
bir raporu var. Bu rapor taksi şoförümi değil, iki-üç yerli imalatçıyı dü
şünüyor. Biz tüketiciyi düşünüyoruz.» 

8u yıl 200 km ekspres yolu ile İkinci Boğaz Köprüsünün ihale çı
karılmasını gerçekleştireceğiz. Ayrıca iki büyük ~~antralın temelini ata
cağız. 

«Devlet Su İşleri'ne devam eden baraj yatırımlarının bitirilmesi için 
20 milyar lira verildi. Bu barajlar bir-iki sene içinde hizmete girecek. 
Türkiye'nin kalkınmasında Anavatan Partisi büyük rol oynayacaktır. 
Önümüzdeki yıllarda biz birlik ve beraberliğimizi bu şekilde götürürsek, 
memleket de güçlenir. Bugünkü bizi parçalama gayretleri sıfıra müncer 
olur. Kimseyi karşımıza alamayız. Onlarla mücadele yoluna da girmeyiz. 
Buna ayıracak vaktimiz yok.» 
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.BAŞBAKAN· TURGUT ÖZAL'IN SOVYEALER BİRLİGİ YÜKSEK ŞURA 

BAŞKANI SAYIN CHERNENKO'NUN VEFATI ÜZERİNE BAKANLAR 

KURULU BAŞKANI SAYIN M. TIKHONOV'A GÖNDERDİGİ 

BAŞSAGLIGI MESAJI 

Ekselans Nikolai Tikhonov 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Bakanlar Kurulu Başkanı 

10 Mart 1985 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Şurası Prezidyum 
Başkanı Ekselans Konstantin Ustinovich Chernenko'un vefatını derin bir 
teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 

Müteveffa, halkı ve ülkesinin refahı için çalışmış saygıdeğer bir 
Devlet Adamı idi. 

Bu üzücü kayıp nedeniyle Hükümetillı ve şahsım adına Zat-ı Alinize, 
Hükt:metiniz üyelerine ve Bkselans Chernenko'un ailesine en samimi baş~ 

.sağlığı dileklerimi sunanın. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI TURGUT 

ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ GRUP TOPLANTISINDAN 

ÇIKARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

12 Mart 1985 

Büyük Kongre yaıklaşması sebebiyle Partimi:t: üstündeki spekülas
yonları arttırmak ıdurumu ile karşı karşıyayız. 

Biz eski çizginin tamamen dışındayız. İçimizde saklısı hesap peşin
de koşan hiç kimse yok. 

Gmbta arkadaşlara yurtdışı temaslarımız hakkında açıklamalar 
yaptık. Şu anda alternatifimiz yoktur. İçimizde de hiç bir şahsi hesap pe
şinde 1koşan kimse yoktur. Bizim birliğimiz Türkiye'nin önündeki beş 
sene içi~ çok önemlidir. Memleket iyiye gidiyor. P.roblemlerimiz olabilir, 
Dünya'nın en zengin ülkelerinde dalı~ pıoblemler vardır. Geçtiğimiz yıl
larda çok iyi net~celer aJdık.» 

Bildiğiniz gibi Sovyet Sosyaliıst Cumhuriyetler Birliği lideri Çernen
ko'un ölümü sebebiyle Moskova'ya gideceğim. Daha sonra daha önceden 
planlandığı gibi Suudi Arabistan'a gideceğim. 

Arap ülkeleri ile olan ilişkilere büyük önem vermekteyiz. 

Ülkemizde son yıllarda büyük değişmeler olmaktadır. Döviz rezerv
lerinde geçen yıla göre 1 Milyar dolar üzerinde artış sağlanmıştır. 

«İlk defa 24 Ocakta konulan program iktidar değişikliği olduğu 
halde uzun süre devam ettirilmiştir. Bu programdan hiç taviz vermeden 
devam ettirmek zaruridir. Bu bakımdan Tüı:ıkiye' de bir işi yapacaksınız 
süratle yapacaıksınız. KDV'yi tatbik edelim mi, erteleyelim mi diye çok 
düşündük. 10-15 sene düşünüldü. Düşünmeye vakit olmadığını, bunu yap
maya mecbur olduğumuzu gördük ve tatbike başladık. 

Türkiye aynı zamanda çok stratejik durumda olan bir ülkedir. 
Sosyalist ülkelerle petrol ülkelerinin arasında bulunuyoruz. Türkiye gü
neyindeki petrol ülkeleri arasında kalkan görevi yapan bir mkedir. Bütün 
bu bakımlardan bizim üzerimizdeki yük çok ağırdır. Çok iyi biliyorum 
ki, ANAP, Büyük Kongremizden cok daha güçlü olarak çıkacaktır.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ATİNA'DAN GELEN YABANCI 
BA!SIN MENSUPLARINA VERDİGİ ÖGLEN YEMEGİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

13 Mart 1985 

İyi Günler Bayanlar ve Baylar, 
Bugün sizinle birlikte olmaktan memnunum. Özellikle, Atina' dan 

gelip aramıza katılan bir grup seçkin gazeteciyi burada görmekten çok 
memnun oldum. Görüyorsunuz, en azından fiziksel açıdan, iki ülke birbi
rinden çok uzakta değildirler. Bundan böyle birbirimizi daha sık görece
ğimizi ümit ediyorum. 

Bu vesileyle dış politika konusundaki görüşlerimizi ifade etmek is
tiyorum. Bunlar her hususu kapsamayabilir, ancak söz konusu edilme
yenlere soru - cevap bölümünde değinebiliriz . 

Önce genel izlenimlerimi belirteyim : 
Türkiye Cumhuriyeti, modern bir devlet olarak ortaya çıktığı 60 yıl

dan beri, istikrarlı bir dış politika izlemektedir. Ulu Önder Kemal Atatürk 
taııaıfından tespit ıedHen dış politikamız, yurtta, fbölıgede ve dünyada ba
rış ve istikrar temeline dayalıdır. 

Atatürk'ün, Türkiye'yi bütün kuruluşlarıyla modernize etmek konu
sundaki kararlılığı, ülkeyi, bir yandan milli ve geleneksel değerlerini mu
hafaza eden, aynı zamanda batılı ilke ve ideallere bağlı bir duruma getir
miştir. Türkiye, bugün Batı Avrupa'mn ayrılmaz bir parçasıdır. 

Türkiye, gerçekte, çok boyutlu bir dış politika izlemesini sağlayan 
değerli bir altyapıya sahiptir. Üç büyük kıtanın birleştiği bir noktada bu
lunan Anadolu yarımadası, Avrupa, Orta - Doğu ve Asya arasındaki muaz
zam gelişmelere tanık olmuş ki, bu da aslında kültür ve hüviyetinin oluş
masına yardımcı olmuştur. Anadolu da buna karşılık bu bölgeler arasında 
hayati bir bağ meydana getirmiştir. Türkiye'nin bu stratejik önemi ve 
uzun zamandan beri süregelen siyasi mirası ve özgeçmişi, Türkiye'ye, kar
Şılıklı çıkar temeline dayalı olarak, Batı Dünyası, Doğu Ülkeleri ve İslam 
Dünyası ile ilişkilerini ve .işbirliğini daha da geliştirme fırsatını vermiştir. 

_Türkiye, demokrasinin yeniden t1esisi konusunda büyük adımlar at
mıştır. Bu konuda Batı ile aynı değerleri paylaşmakta olup, insarn hakla
rına ve temel hürriyetlere bağlıyız. Türkiye, son yıllarda, ekonomik alanda 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türk ekonomisini liberal hale getirmekle, 
bürokratik engelleri kaldırmakla, döviz kısıtlamalarını gevşeterek ve eko
nomide pazar kuvvetlerinin rolünü artırarak Hükümetimin getirdiği po
litikalar. Batı'nın serbest pazar politikaJan ile uyumludur. 
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Dış politikamızı anlatmazdan önce sizlere bu gerçeklerden söz etmek 
istedim. 

Hükümetim, bölgede geleneksel barış ve istikrar politikasını takip 
etmektedir. Başta komşularımız olmak üzere, bütün ülkelerle diyalog yo
luyla dostluk kurmak istiyoruz., İktidara geldiğimizden bu yana geçen bir 
yıllık bir zaman zarfında, ben, Dışişleri Bakanı ve Hükümetimin diğer 
üyeleri, bölgemizden başlamak üzere, çok sayıda ülkeye resmi ve çalışma 
ziyaretlerinde bulunduk ve dostluk ve işbirliği çabalarımızı yoğunlaş

tırdık. 1984 yılı içinde, Orta Doğu ülkeleri ile yüksek düzeyde 20 ziyaret 
gerçekleştirildi. Benim İran, Irak, Pakistan, Libya ve Cezayir' e ziyaretle
rim, Dışişleri Bakanı'nın Körfez ülkelerine ziyaretleri ve Türkiye'ye ya
pılan yüksek düzeydeki ziyaretler, dostane ilişkilerimizi ve karşılıklı ya
rar sağlayacak ekonomik işbirliğimizi önemli ölçüde artırdı. 

Bu hafta sonunda Suudi Arabistan'a gidiyorum. Ziyaretimin bu kar
deş ülkeyle ilişkilerimizin gelişmesinde büyük bir adım olacağını ümit 
ediyorum. 

Öte yandan, Batı Avrupa'daki önemli ortaklarımızla da yüksek dü
zeyde temas.lara başladık ve özellikle Almanya Federal Cumhuriyeti, Bir
leşik Krallık ve İtalya ile karşılıklı anlayış ve sonuç verici işbirliği tesis et
tik. Batı Avrupa'daki bir ya da iki daha küçük ülkeyle aramızda mevcut 
anlaşmazlık, inanıyorum, yakın bir gelecekte ortadan kalkacaktır. Tür
kiye, Avrupa Topluluğu ile bağlarını geliştirmeyi ve ·daha da güçlendir
meyi ve Avrupa'nın Bütünlüğü çalışmalarında yerini almayı amaçlamak
tadır. Türkiye, AET'ye katılmak konusunda siyasi iradeye sahiptir. Tabia
tiyle, bu amaç her iki taraf için en müsait bir zamanda gerçekleşebile
cektir. 

Bu ayın sonlarına doğru, büyük müttefikimiz ve dostumuz Amerika 
Birleşik Devletleri'ne resmi bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaretin, zaten 
mükemmel durumda olan ilişkilerimize yeni ufuklar açacağına ve ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesine fırsat sağlayacağına inanıyo
rum. 

Daha sonra, iki büyük dost ve önemli ülkeyi ziyaret etmek için Uzak 
Doğu'ya gideceğim. Bu ülkeler, çok iyi ilişkiler içinde bulunduğumuz ve 
daha iyi imkanlar aradığımız Japonya ve Çin'dir. 

Türkiye, bütün Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler içindedir. Bu durum, 
bölgemizde ba_rış ve istikrar için Türkiye'ye önemli bir rol yüklemektedir. 
Ortak kültürel ve tarihi bağlanınız ve karşılıklı çıkar temeline dayalı 
olarak, bu ülkelerle yakın ilişkilerimizi daha da geliştiriyoruz. Gerçekte, 
bölge ülkeleri Türkiye'ye bir istikrar ülkesi gözüyle bakmaktadırlar. 

Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimiz inanılmaz bir hızla gelişmekte
dir. Bu, bazılarıyla on katı oranında artış göstenniştir. Türkiye, 1984'te, 
İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde önderlik etmiş-
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tir. İstanbul' da, 1984 sonlarında, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkan
lığında İslam Konferansı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite top
lantısı düzenlenmiştir. 

Geçen sene, ikinci bir petrol boru hattı konusunda Irak ile bir an
laşma yaptık ve İran'la da petrol ve gaz boru hadan konusunda prensip 
antaşrrnasına vardık. Katar'la da bir ta'b1ii gaz boru hatü inşaası konusun
da görüşmeler yapıyoruz. 

Bu boru hatlarını Batı Avrupa gaz dağıtım şebekesine bağlama ih
timaHer üzerindeki çalışma'lar devam etmektedfr. Bu tür projeler, !Av
rupa ve Orta Doğu ülkeleri çıkarlarının birleştirilmesi konusunda Tür
kiye'nin oynadığı rolü gözler önüne sermektedir. 

Türkiye ve komşusu ülkeler değişik ittifaklara mensup olmalarına 
ve değişik ekonomik ve sosyal sistemlere bağlı bulunmalarına rağmen, 

Türkiye, bu ülkelerle de iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye önem ver
mektedir. Sovyetler Birliği ile ilişkiler özellikle ekonomik alanda geliş
mektedir. Bulgaristan'la da iyi ve yarar sağlayıcı ilişkilerimiz vardı. An
cak, müslüman Türk azınlığın Bulgarlaştırılması için Bulgaristan tarafın
dan alınan tedbirleri büyük bir endişeyle karşıladığımızı belirtmek iste
rim. Sorumlu bir hareket çizgisini muhafaza etmekle birlikte, Bulgaris
tan' daki müslüman Türklerin, uluslararası hukuk ve ikili ve çok yanlı 
anlaşmaların öngördüğü şekilde tüm azınlık haklarını elde ed~bilmeleri 
için çaba sarfetmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Komşumuz Bulga
ristan'la aramızdaki tüm sorunların diyalog ve sağduyu ile çözüme kavuş-
turulmasına önem veriyoruz. · 

Şimdi, izin verirseniz, Yunanistan'la olan ilişkilerimize değinmek is
tiyorum. NATO üyesi tek komşumuz olan bu ülkeyle bazı sorunlarımız ol
duğu bir gerçektir. Bu sorunlar, eşitlik temeline dayalı olarak diyalog yo
luyla çözümlenmelidir. Hükümetim her zaman Yunanistan'la diyalogdan 
yana olmuştur. 

Yararlı görüşmeler, 1970'1i yılların ortasında başlamıştı. 1976'daki 
Bern antlaşması, Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmeler yapılmasını 
öngörüyordu. Karşılıklı takınılan tavırlar konusunda daha iyi bir anlayış 
ortamının ortaya çıkmasına izin verecek şekilde üst düzeyde bazı görüş
meler yapıldı, ve her iki taraf da bazı fikirler ortaya attılar. Maalesef, 
mevcut Yunan hükümetinin ilk adımlarından biri, bu görüşmeleri kesmek 
oldu. 

Diyalogsuz ve karşılıklı görüşmeksizin nasıl bir çözüme ulaşılabi
lir? Karşılıklı, birbirimizle konuşmaksızın yanlış anlamalardan nasıl ka
çınabiliriz? Gerçeklere ulaşmak için diyalogun yararlarını tartışan büyük 
Yunan filozofu Eflatun değil midir? 
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Yunan Başbakanı, Kıbrıs konusunda bir çözüme ulaşmayı, Türk -
Yunan ilişkilerinin düzelmesi için bir ön koşul olarak öne sürmektedir. 
Belirtmeliyim ki, bu mantığı anlamakta güçlük çekmekteyim. Bu, atın 

önüne arabayı koşmak demektir. Çünkü, Kıbrıs ·soruımnun öncelik taşı
dığı öne sürülürken, öte yandan, Yunanlılar, Kıbrıs'taki Rum dostlarına 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öne sürdüğü tekliflerini kabul et
memelerini istemişlerdir. Kıbrıs Rum parlamentosunun, Yunan ve Kıb
rıs Rum lide~iğinin davranışlarına karşı gösterdikleri tepki de bunu ka
m tlamaktadır. 

Tabii ki, bu iki konu arasında kesinlikle hiçbir bağlantı olmadığını 
söylemek istemiyorum. Aksine, inanıyoruz ki, Türkiye ile Yunanistan, 
özeUikle Ege olmak üzere, aralarındaki önemli konuarda ıbir diyaloğa 
başladıkları zaman ve bu hususta bir ilerleme kaydettiklerinde nihai bir 
çözüm yolunda şüphesiz Kıbrıs konusunda da karşılıklı bir itimat havası 
yaratmış olacaklardır. 

1960'ta, eğer Kıbrıs bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkabilseydi, 

bu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki o zamanki iyi ilişkiler sayesinde 
gerçekleşecekti. 

Bugün ise, iki anayatan lideri birbiriyle el sıkışmadıkları sürece, 
Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumlarının karşılıklı itimatlarını bekleyebi
lir misiniz? 

Türkiye, her zaman Kıbrıs konusunda adil ve kalıcı bir çözümden 
yana olmuştur. Kıbrıs Türkleri, dünya kamuoyu önünde Kıbrıs Rumları · 

ile yanyana yaşama konusunda kararlılıklarını ve samimiyetlerini göster
mişlerdir. Kıbrıs Rumları da gerekli olan siyasi kararlılıklarını ve iyi ni
yetlerini göstermiş olsalardı, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve federal 
bir Kıbris'ın ortaya çıkarılması mümkün olurdu. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çabalarını takdirle karşılıyo
ruz ve bir kez daha vurguluyoruz ki, kendilerinin bu yararlı çabalarını 
destekliyoruz. Sabırlı ve dikkatli bir hazırlıktan sonra, Kıbrıs'ta doğru
dan müzakerelerin bir sonuç getireceğini umut ediyoruz. 

Türk Hükümeti, Yunanistan'la mevcut sorunların halli yolunda iyi 
niyetini göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Aslında, hükümeti
mizi kurar kurmaz Türkiye, tek taraflı olarak, Yunan vatandaşları için ge
rekli olan vize zorunluluğunu kaldırarak, iki millet arasında fert ferde 
temasların daha dostane bl.r hava yaratacağından emin olduğunu göster
miştir. Bu kararın bir sonucu olarak da Tür kiye'yi ziyaret eden Yunan va
tandaşlarının sayısı 180 bine ulaşmıştır. 
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Müteaddit defalar sadece barış ve işbirliği peşinde olduğumuzu gös
terdik. Bir karış Yunan toprağında bile gözümüz yoktur. Ancak, bu ba
rışma yanlısı Türk tutumu yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye, yasal hakla
rını ve çıkarlarını korumaya kararlıdır ve her türlü emrivakiye de karşı 
koyacaktır. 

Yunan hükümeti, hayali bir Türk tehdidi yolundaki propagandasını 
sürdürmektedir. Bu tamamen asılsız bir iddiadır. Türk ve Yunan çıkarla
rının birbirine zıt şeyler olduğuna inanmıyoruz. Tüm bürokratik engelleri 
kaldırmalıyız ki, gazeteciler, iş adamları, sanatçılar ve sokaktaki insanlar 
birbirleriyle rahatça temas etsinler. Çok daha zor koşullar altında, 50 yıl
dan daha fazla bir süre önce Türkiye ile Yunanistan aralarında dostluk 
kurmayı başarmıştır. İnanıyorum ki, şimdi de bunu tekrarlayabilirz. 

Her iki devlet adamlarının da uluslarına ve tarihe karşı sorumluluk
ları vardır. İnancım odur ki, geleceğin tarihçileri, Türk ve Yunan halkla
rının dostluk ve işbirliği için çaba harcayanları sadece övgüyle anacak
lardır. 

Türklerin de, Yunanlıların da böyle bir havanın tesis etmesinden 
memnuniyet duyacaklarından eminim. 

, Size yakın bir örnek vereyim : Ankara' daki Devlet Tiyatrosu çağdaş 
bir Türk yazarın oyununu sergilemektedir. Genellikle gençlere hitap eden 
bu oyun şu ifadelerle sona ermektedir: «Ne kadar ustaca yazmış Sofok
les, ne kadar güzel yazmış Antigon: Ben bu dünyaya dostluğu paylaş

maya geldim, nefreti değil». 

Türk Hükümeti olarak, böyle bir atmosfer yaratma Çabası içindeyiz. 
Şunu kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir Türk politikacısı, iktidarda ol
sun veya olmasın, Türk - Yunan uyuşmazlığını as.lıa bir iç politika malze~ 
mesi olarak kullanmamıştır. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, Türk halkı ya
pay düşmanlıklara hiçbir zaman prim vermemiştir. Sanının·, Yunan halkı 
da böyledir. Bu nedenle iç gelişmeler ne olursa olsun, bunlar Türk - Yu
nan diyalogunun başlaması için bir engel teşkil etmemelidir. 

Türk ve Yunan ulusl~rı barış istemektedir, işbirliği istemektedir, ba
rışın gelişip serpilmesini istemektedir. Sorumlu politikacılar olarak, hal
kımızın bu isteklerine sağır kalamayız. 

Şimdi burada, Yunan liderliğine geniş kapsamlı müzakere önerisin

de bulunuyorum. Bu müzakereler ner-ede olursa olsun, ne zaman olursa 

olsun, ne düzeyde olursa olsun, katılmaya hazırız. Yunanistan Başbakanı 

ile her konuda açıkca görüşmeye hazır olduğumu belirtmek isterim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ATİNA'DA GÖREV YAPAN ve 

TÜRKİYEYE DAVET EDİLEN YABANCI 

GAZETECİLERİN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

14 Mart 1985 

Soru: - Yunanistan ile Türkiye arasında yapılaca!k bir görüşmede 
kimin ara!buluculuik yapaıbileceğini ve Ege' deki karasularını etkileyecek 
bir oldu bitti halinde Tıürkiye'nin tutumu ne olaıbilir. 

Cevap : - «Bazı kişiler katalizör ıdurumunda olmaktan hoşlanır
lar. Bunları ıbi'l1iyoruz. Fakat adlarım burada rvermek istemiyorum. Bazı
ları Bay Papandreu'nun, bazıları da bizim dostumuz olaıbilir. Fakat ben, 
eğer kararlı . isek, iki tarafı da kastediyorum, Tüı:ikiye ile Yunanisıtan ara
sındaki sorunda katali~öre fötjyaç olmayacakıtır. Sorunun iıkinci kısmına 
gelince, Türkiye bir oldu bittiyi kaıbul etmeyecektir. Bir ıoldu bittiyi ta
nımayacağız ve hiç olm~mış gibi devam edeceğiz.» 

S o r u : - Cevaıbınız :bunu bir savaş sebebi sayacağınız anlamına mı 
geliyor? 

Cevap : - «Olmamış gibi kabul edeceğimiz ve gereken tedbirleri 
bu yo1da alacağımız anlamına geliyor. Eğer bu hareket sıcak bir duru
mun ortaya çıkmasına yolaçarsa, olsun, kalbul ederiz. Faıkat şartların 
bunu gerektireceğini sanmıyorum» 

Soru : - NATO'nun bütünlüğü konusunda Başkan Reagan'dan 
NATO'nun güney kanadının etkinliği için bazı tedbirler alınmasını iste
meyi düşi.inüyormusunuz? 

Cevap : - İsteyeceğimizi sanmıyorum. Fakat tabiidir ki ibir ara
cılık söıJkonusu olursa, Başkan Reagan önemli olabilir. Fakat Bay Pa
pandreu'nun neyi kaıbul edeceği veya etmeyeceği konusunda pek emin de
ğilim» 

Soru : - Bulgari·stan' daki Türklere baskılar yapıldığını çeşiıtli ko
nuşmalarınızda bahsettiniz bu konuda ne söylemek isterseniz? 

C ev a p : - Bulgarlar, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında 
Türıkleri göçe zorlamışlardır. 1950'den sonra da 250 bin civarında Türk'ün 

167 



Bulgaristandan Türkiye'ye göç etmek zorunda ·bırakılmışlardır. 1 veya 
2 ay önce ortaya çı1kan durum üzerine Cumhuı1başkanımız Sayın Kenan 
Evren genel sekreterini Bulgaristana göndermişler. Bulgar Devlet Başka
nına bir mesaj göndermiştir. 

«Cumhurbaşkanımız, Jivkov' dan, oradaki ciddi olaylan durdurmasını 
isteyen bir mesaj göndermişti. Bay Jivkov cevabi mesajında (Tür.kiye'ye 
göçmen göndermeye hazır olduğunu, fakat Türkiye'nin 'bunları kabul et
mediğini, başbakan oldukları sıralarda Bay Ecevit ile Bay nemirel'in) ibu 
kendi ifadeleridir- göçmenler üzerindeki anlaşmanın tamamlanmış oldu
ğunu söylediklerini bildiğini. Bulgaristan'ıda gerçekten olmayan olaylar 
üze.ı:-inde ısrar ettiğimiz 1taktirde radyo ve TV'·de çıkıp Tüvk hükumetinin 
bir göç programını kaJbul etmediğini açıklayacağını» bildirdi. Şimdi ken
dilerine söylüyoruz: Rakam bir milyon da olsa, dalha fazla da olsa, hep
sini Tür kiye'ye kabul etmeye hazırız. Türkiye 50 milyon nüfusu ile İslam 
dostlarının yardımı ile bu trajedinin sona ermesi ve bu yaranın kapan
ması için başkalarına yardımcı olmaya hazırdır.» 

Soru: - Bulgaristan anlaşmaya yanaşmadığı takdirıde konuyu Bir
leşı:ıiş Milletlere götürmeyi düşünüyormusunuz? 

C ev a p : - Bulgaristan' la diyalog arayışımızı sürdüreceğiz. 

«Müslüman dostlarımıza gideceğjz. Batı'datki dostlarımıza Bulgaris
tan' da neler olduğunu anlatmaya çalışacağız. Sonunda meseleyi Birleş
miş Milletler'e veya diğer uluslararası kuruluşlara götüreceğiz» 

Soru: - Amerika Birleşik Devletlerine yapacağınız seyahatta bir 
istek paketi gö·türecekmisiniz? 

Cevap« - Bu defa ABD. Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı lobilerin 
etkisinin çok küçük olmuştur. Geçen bir yıl içinde, Türkiye'nin gerçekleri 
A'.BD yetki1i.ıler~ne daha iyi anlatmıştır. ABD'ne bir tekl'ifler ve istekler 
paketi ile gitmiyeceğim «Türkiye NATO'nun güney kanadında güçlü bir 
müttefik durumundadır. Ortadoğu'nun isti'krarı için Türkiye çok önemli 
fbir ülkedir. Bu bölgede Batı anlamında tek .demokratik ülkeyiz. Türkiye' 
yi ıbu temel üzerinde değerlendirmeleri gerekir. Eğer Türkiye'ye yardım 
edeceklerse, Türkiye'yi destekleyeceklerse, unutmamalıdırlar ki, temelde 
Batılı anlamında demokratik sisteme sahip bir dostlarının ve N!ATO için
de güçlü bir müUefiklerini destekıleyeoeklerdir» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 158. TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

14 Mart 1985 

· Biz siyasi parti olarak ve bu siyasi partinin mensupları olarak yeni 
politikaciyız. 

Çok kısa zamanda memleketin meselelerini halletmeye azmeıtmiş 
bulunmaktayız. Gezilerim sırasında gittiğimiz her yerde doktor talebi i.le 
karşılaşmaktayız. 

Sağlık ve Tıp toplumlarının en önemli meselelerinin başında gelmek
tedir. Türıkiye gelişip güçlendikçe tıp ve insanlara hizmet meselelerinde 
büyüyeceği talbii 'bir olaydır. 

Tıp konusundaki gelişmeler hepimizin bildiği gibi 1827 yılının 14 
Martmda II Mahmut tarafından kurulan ilk tıp fakültesi ile Türkiyede 
modern tLbbın temelleri atılmıştır. İlk kurulan askeri tıb\bıyeden 25 yılda 
300 civarında dokıtor yetiştirilmiş ancak ıbu rakkam ülkemizin ihtiyacı için 
çok yetersiz kalmıştır. 

«Hu ra1kamı :bugün ile mukayese edersek gelişme konusunda nere
den nereye geldiğimiz açıkça görülür. Bugün 25 ay·rı tıp fakültemizde 
yılda 5 bin ·doktor yetiştiriyoruz. Bu konuda çok büyülk mesafe aldığı
mızı ifade edebiliriz ama memleketi gezerken yeni politikacılar olarak 
bize yapılan taleplerin :başında doktor isteği oluyor. Gittiğimiz her yerde 
doktor isteği ço'k fazladır. Hatta vatandaşlarımız yol i'S'teğinin gerisinde 
hastalarını bir an evvel, zamanında şehirlere veya yakın bir hastaneye 
götürmek istiyoriar.» 

:flükümet. olarak doktor meselesine fevkalade büyük önem vermek
teyiz. Ayrıca . toplumumuzun sağlığı özellikle insan , sağlığı açısmdan da 
büyük önem arz etmektedir. 

«Türkiyemiz geliştikçe, büyüdükçe muhakkak tıp ve insa,nlara hiz
met ı,neselesi de büyüyecek ve ileriye götürülecekıtir.» 

Toplumumuz ve mesleğimiz . için önemli olan bu günümüzü en iyi 
dileklerimle kutlarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN OTTAWA TÜRK BÜYÜKELÇİLİGİNE 
YAPILAN SİLAHLI SALDIRI İLE . İLGİLİ OLARAK 

MOSKOVADA VERDİGİ BEYANAT 

14 Mart 1985 

Bu tipik bir uluslararası terör olayıdır. Saldırıyı yapanlar her ne 
kadar Ermeniler adına hareket ettiklerini ileri sürüyorlarsa da, gerçeık
te tüm Ermenileri temsil etmiyorlar» 

«Tipik bir uluslararası terör olayı ile karşı karşıyayız. Bu olayın ge
risindeki zalhiri sebep Ermeni sorunu olarak gösteriliyor ve Ermeni so
rununa lbağlaiımak isteniyor. Türkiye'yi Ermenilerle karşı karşıya bırak
maya zorluyorlar. Oysa gerçekte lbu girişimler, Türkiye üzerinde emeli 
olanların düzenledikleri destekledikleri bir olaydır. Bizim bu tuzağa düş
mememiz gerekir. Onların istedikleri, terör olayları ile Ermeni sorununun 
bağlanmasıdır. Girişimi yapanlar Ermeniler adına hareket ettiklerini söy
lüyorlar. Oysa Ermenilerin tümünü temsil etmiyorlar. En lbüyük istek
leri de, bu olaylar üzerine Türkiye'nin Ermeni toplumunun tümüne düş
man olmasıdır. İşte tuza'k da ~budur.» 

«Uluslararası teröre karşı bütün ülkelerin sıkı bir işbirliği gerçek
leştirilmezse, uluslararası terörün kafası ezile~ez. Zira, ister Ermeni ol
sun, ister bir başka terör örgütü olsun, bunların arasında bağlar olduğu 
saptandı. Örneğin KKP ile ASALA arasında ilişki olduğunu biliyoruz. 
Önlem ala ala bir süre sonra hiç iş yapamaz duruma girersiniz. Gere'ken 
yapılıyor, ancak sadece önlemle sonuç bitmez;>) 

Bundan kısa bir süre önce ermeni gruplar Kanada Hiilküinetini teh

dit etmiştir. Türkiye'ye F-104 uçak satışlarına karşı suikast teşcl>büsünde 
bulunacaklarını bildirmişlerdi. Kanaatimizce Kanada hüküıneti gereken 
tedbirleri almamıştır. Sadece bizim tedJbir almamız yetmez. Türkiye'nin 
temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerin de bu çabalara etkin biçimde :ka
tılması ve tabii istiıhbarat konusunda işbirliği yapmaları gereıkir» terör 
teşkilatları bir tek kaynaktan değil, birçok odak ndktasından beslenmek

tedirler. Türkiye üzerinde menfaat ilişkisi olan devletlerde ıbazen bu odak~ 

noktalarını destekleın.aktedirler. 
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Bazıları ise terörün desteklemek istememesine rağmen başka ge

rekçe ve inançlar sebebiyle dolaylı destek vermektedirler. Amedkan Kong
resine son zamanlarda verilen bazı teklifler bu maksatlı davranışlar olup 
buı::ı larda terörü dolaylı desteıklemektedirler. 

Türkiye terör odaklarının kimler tarafından desteklendiğini çok iyi 

bil~ekıtedirler. Biliyoruz tabii, Ancak şu anda ayrıntıya girmeık istemiyo

rum. Yakalanan teröristlere gereken ceza verilmişse bundan sonraki te

şebbüste bulunanlara kötü misal olur. 

Terörün üstüne bütün devletlerin aynı ciddiyetle gitmeleri gerekdiği 

düşüncesindeyiz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇEN 

YEMEN ARAB CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN 

ABDULAZİZ ABDÜLGANİ'YE GÖNDERDİGİ 

CEVABİ MESAJ 

Ab~fülaziz A!bdülgani 
Prime Minister and Member of the 
Perrnanent Commitıtee 

Yemen Arab Repulblic 

15 Mart 1985 

Thanking Your Excellency for the kind message you have sent while 
overflying Turkey, I would liike to express my best wishes for Your Ex
cellency's personal hea1th and happiness as well as for tıhe continued 
progress and prosperity of the brotherly people of the Yemen Adb Re
public. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KEÇİÖREN BELEDİYESİ TAPU 

TAHSİSİ BELGELERİ DAGITIM TÖRENİNDEKİ 

KONUŞMASI 

16 Mart 1985 

Biz yeni bir iktidarız, eski iküdar ve siyasileı:ıden farklıyı.z, eski cins 
değiliz. Bunu neye dayanarak söylüyorum. 13 aylık iküdarımız dönemin
de son 10 yılda yapılandan daha fazla iş gerçekleştirdik 

Türkiye artık kafbuğundan çıtkıp dışarıya açılmaktadır. Bunu biz 
sağladJ1k. Memleketi ileriye götürmek. için çok çalışıyoruz. Ama 1boşa mı 
çalışıyoruz, doluya mı çalışıyoru:zı? Onu milletimiz takdir edecektir. 

«İktidar olaralk 1 seneyi 3 ay civarında geçmiş bulunuyoruz. İktida
rımızın hesabını her vesileyle gerek basın önünde, gerek bu tür toplan· 
tılarda sıizleı:ıe vermekten büyük mutluıiuk duyuyoruz. Demokratik siste·· 
mm güzelliği buradadir. Bizleri sizler seçtiniz, 'biz de size 'hizmet etmeye 
can1a baş1a ça:lışıyoruz .. Çalışıyoruz am.ı:a !boşa mı doluya mı çalışıyoruz? 
Ona yine sizler karar vereceksinjz. Şu geçen hükfıniet dönemimiz içinde 
Türkiye' de çok büyük değişiklikler yaptık. Be1ki göze gözükmüyor ama, 
bu değişiklikler geçmiş 10 senede yapılanlardan fazladır.» 

«Dışarıda milyonların üzerindeki vatandaşlarımız her sene Tür'ki
ye'ye geliyorlar. Gelirken de bir dolu hediye getiriyorlar. Altlarında ara
baları var. Televizyonlar, videolar getiriyorlar. Hk başlarda bunları hay
ran hayran seyrediyorduk. İşte biz bunun iıçin dışa açı1dık. Bazı çevreler 
bizi tenkid edebilirler. Niye ithal ettiğimizi söyleyeyim: Kimsenin gözü 
kalmasın.. . Alıp almamak ayrı hikaye... Mülhim olan yokluğunun bulun
maması. Ama bugün Türkiye'de her şey vardır.» 

Son zamanlarda gıda maddesi ithalatımızı eleştiri konusu yapan ku
ruluşlar şunu bilmelerini isterim. Biz tarımı zorlamadık, gıda maddeleri-
nin ithalatını stokçuya karşı yaptık. 

Bu hükümet, bu iıktidarın dayanağı onda demektir. Hiçbir malın ol
duğundan fazla fiatla satılmamasına veya spekülatif !kazancın artmasına 

tahammülümüz yoktur. 

Ülkemizin itibarı büyük ölçüde artmıştır. ·Dün kredi bulamazken bu
gün kredi vermek için dış ülkeler davette bulunuyorlar. 
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Mal satmak için ayağımıza geliyorlar. 

Önümüzdeki günlerde bir yurtdışı gezisi yapacağım. Türkiye bugün 
Ortadoğunun en güçlü devleti gözü ile bakılmaktadır. 

Anavatan iktidarı olarak Türkiyede büyük değişiklikler yapinak ka
rarındayız. 50 Milyonluk Türkiyenin idaresi ~olay değildir. Gelişen, bü
yüyen Tüı1kiye için sizlere daha fazla hizmet götürülmesi lazım. Bunun 
içinde kaynak bulma!k gerekir. 

«Bunun için vergilerin üzerinde de duruyoruz. Yani vatandaşlarımız 
vergi verecektir. Verıgiyi hiç kaçırmayız. Yeni KDV'nin gelmesinin ana 
sebebi de buraıdadır. Aksi takdirde para basarak, Merkez Bankası'nın 
makinalarını çahştırarak hi:mıet yapmak doğru değildir. Esas olan vatan
daşımızdan ahp en iyi şekilde vatandaşımıza vermeJ~tir.» 
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BAŞBAK.AN TURGUT ÖZAL'IN RİYAD'A GİDERKEN UÇAKTA 

GAZETECİLERE Y APTIGI AÇIKLAMALAR 

17 Mart 1985 

«İlk kez bir Türk başbakanı Suudi Arahistan'ı ziyaret etmektedir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'in Suudi Arahistan'a yaptığı 
ziyaretten sonra iki ülke arasmda sıcak ilişkilerin başladığını ve kısa 
zamanda büyük gelişme gösterdiğine şahit olmaktayız. 

Yeri gelmişken Bulgaristan.da Türklere yapılan baskılar kıonusunda 
bazı aıçıkl'aımalar yapmak isterim; 

«Bilgilerimiz dahilinde, Bulgaristanda Türk ve müslüman azınlığa 
yapılan şeylerin hiçbir haklı tarafı yoktuı. İnsan haklarına aykırı bir du
rumu kendi içişlerine karışılmayacağı gibi bir gerekçeyle saklayamazlar, 
tüm İslam alemine duyuracağız. Hiçbir Müslüman kendi gönül rızası ile 
ismini değiştirmesi mümkün değildir. Bunu hiÇbir Müslümana anlatma
ları mümkün değildir. Müftülerin bile adlarını değiştirmek istemişler. 
Olacak iş mi bu? Bu kıonuda elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. 
Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız ve yüzümüzün akıyla çıkaca .. 
ğız.» 

İran - Irak savaşlarında son günlerde bir tırmanma göze ,çaılJmak
tadır. Özellikle sivil hedefler bomıbalanmağa başlanmıştır. 

Türkiye iki ülke arasında arabuluculuJk yapması söz konusu değil-
dir. 

«Suudi Aralhi'stan ile bizinı münasebetleriımiz iyi. Zaten halihazırda 
bir projeye kredi alıyoruz. Ayrıca geçen sene bir kredi almıştık. Onun 
bir ilavesi var)> 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SUUDİ ARABİSTAN'DA RİYAD 
ŞEHRİNDEKİ MİSAFİR SARAYINDA YAPTIGI BASIN 

TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI 

19 Mart 1985 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Araıbistan'ı ziyaretinden sonra 
Türkiye - Suudi Araıbistan ili$kilerinde ıbüyük gelişmeler kaydedilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Kral Sayın Fahd Bin Abdülaziz 
beni kabulunde samimi ve dostane bir havada görüşme yaptım. Bumda 
yaptığım görüşmelerde Suudi Arabistan yetkililerinden, Türkiye'nin her
hangi bir sJ.ıkıntısı olduğunda destek sözü aldım. 

Suudi Arabistan'lı ıdostlarımız Türkiye' deki gecekondu problemi ve 
ikinci boğaz köprüsü için Suudi Fonu'ndan 200 Milyon dolarlık kredi sağ
lanmış.tır. Son görüşmemizde buna 50 Milyon dolar eık kredi daha sağlan
mıştır. 

«Kral hazretleriyle de 4 saate yakın samimi ve içten görüşmelerde 
bulundum. İ'ki dostun birbirine samimi görüşlerini aktarması mümkün 
olabiliyor. İran - Irak Savaşı'nın birdenbire yeniden parlaması, Suudi 
Ara'.bistan'ı da endişelendiriyor. Kral hazretleri, FiliS<tin meselesiyle ilgili 
olarak Amerika' da yaptığı temaslarını anlattı. Ayrıca i;kili ilişkileri ele 
aldık.» 

Son zamanlar.da Suudi Arabistan'a gelen işçi vatandaşlarımızın sayı
sında fbüyük bir artış tesbit edilmiştir. Ayrıca Türkiye'ye gelen Arap tu
ristlerin sayısı 70 - 80 bin dolayındayken geçtiğimiz yıl bu sayı 327 tbine 
ulaşmıştır. Bu yıl yarım milyar dolayında yaıbancı turist beklemekteyiz. 

Önümüzdeki yıllarda İran - Irak savaşının sona ermesinden sonra 
Ortadoğunun kalkınması için Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez mem
leketinin doğal kaynaklarının ve insan gücünün seferber edilmesi -ile bü
yuk bir işlbirliğinin sağlanması mümkündür. 

«Savunma sanayii işbirliği konusunda, işbirliği yapacağımız konular 
ortaya çıkmaktadır. Buradaki müteahhitlerimiz iyi iş yapsınlar, zama
nında bitirsinler. Bütçesinde kısıntı yapan Suudi Aralbistan tüm yabancı 
müteahhitlere ödemelerde de kısıtlamaya gidiyor, ancak Tür.kiye'ye karşı 
böyle ıbir girişim söz konusu değildir. Müteaıhhitlerimiz 'bu dunımda iyi 
iş yapmalıdırlar.» 

Suudi Arabistan'da gördüğüm dostluk ve misafirperverlikle, yaptı- , 
ğırn. münasebetlerden merı ınun oldum. 
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' BAŞBAKAN TURGUT ÖZALIN SUUDİ ARABİSTAN'DAN YURDA 

DÖNERKEN UÇAKTA YAPTIGI AÇIKLAMA 

21Mart1985 

Suudi Araıbistan seyahatinden döndüğümüz şu anda hu seyahati 
siz basın mensuplarına ve vatandaşlarıma özetlemek istiyorum : 

Bir kere bu seyahat fevkalade içten ve samimi bir hava içinde ya
pıldı. Başta muhterem kral hazretleri olmak üzere, muhterem veliaht 
hazretleri ve Suudi Arabistan'ın en üst kademedeki prensleriyle çok sa
yıda görüşme yaptık. Aynı zamanda bizim bakanlarımız Suudi Arabistan
lı Bakanlarla da samimi temaslarda bulundular .. 

Şurası muhakkak ki, Suudi Araıbistan'lı Dostlarımız, başta Kral 
Hazretleri ve veliaht olmak üzere, Bizimle ve memleketimizle fevkalade 
yakından ilgilidirler ve Türkiye'yi bu bölgede istikrarın en önemli unsur
larının biri olar~k görmektedirler, Bu konu gayet ~arihtir.» 

«Bölgede devam eden savaş ve sıcak davranışlar görüşmeler arasın~ 
da konu edilmişti. Biz bildiğimiz giıbi komşularımız, dostlarımız İran ve 
Irak'la iyi münasebetleri devam ettiren, onların üst kademedeki insanla
rını tanıyan ve buralara gidebilen hemen - hemen yegane ülkeyiz. Bunun 
ayrı bir önemi vardır. Bu devam eden ihtilaf, bizi fevkalade büyük endi· 
şeye sokmaktadır. 

Bu seyaıhat vesilesiyle değil, Daima söylüyorum, Allah'tan en bü
yük temennimiz, bu anlaşmazlığın her iki ülkeyi de memnun edecek şe
kilde biran önce sonuçlandırılmasıdır. Suudi Arabistan'da bu konular 
konuşulmuştur. Bunun yanında, Türkiye ile ilgili konular da ele alınmış
tır.» 

1Bu seyahata Muhterem Kral Fahd gayet büyük önem vermiş tir. Biz
ler, kendisiyle heyet hahnde sizin de şa:lıit olduğunuz giıbi üçbuçuk - dört 
saat bir görüşme yaptık. Bu görüşme çok samiımi geçti. Meseldere ba
kış açımızı saımimi olarak herhangi bir pofüik tarafa götürmeden direkt 
olarak söyledik. İyi bir münasebet meydana geldi. Veliaht hazretleriyle 
münasebetlerimizin çok iyi olduğunu hepimiz biliyorsunuz. 
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Gelirken Mekke Emiri Prens Macifle de çok yakın bir ilişıkıi kurduk. 
Bu seyahatin Resmi tarafı, Riyad'dan ayrıldığımızda bitmiştir ama, oka
dar önem verdiler ki, Prens Suud'i bu 1seyathatin 1b'itiminde, beni uğur
lamak üzere öz.el olarak yolladılar. 

Prens, Suud, o arada bize, Kral'ı temsilen katıldığı körfez ülkeleri 
toplantısı hakkında da bilgi verdi. 

Suudi AraJbistan'a bazı projeler götürmedik bunlar yürürlüktedir. 
daha da gelişecektir. 

Ama Benim daha da önem verdiğim saha, müteahhitlerimizin işçi
lerimizin ve özellikle Suudi Arabistan'lı işadamlarıyla bizim işadamları· 
mızın yapacakları müşterek işlerdir. Bu konuda ciddi bir gelişme olaca
gını söyleyebilirim. 

Yani, İstanbul' da otellerden Shoping Center'lara kadar birçok işleri 
düşünenler, Hatta proje hazırlayanlar var. Bunu ifade etmişlerdir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İMF'NİN İSTANBUL TOPLANTISINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

21Mart1985 

Muhterem Basın Mensupları, 

IMF'nin Türkiye«de İstanbul'da yaptığı bu 6. toplantıdır. Ben bun
ların üç tanesine iştirak ettim. Bir tanesine iştirak ettiğim sırada başba
kan yardımcısıydım. Diğer ikisine de başbakan olarak geçen sene ve bu 
sene iştirak ettim. Bu toplantılarde esas itibarıyla muhtelif memleket
lerden gelen işadamları, işsaıhipleri ve diğer ilgililere Türkiye'nin mesele
lerini anlatmaya çalışıyoruz ve Türkiye' de gelişme bakımından ne düşün
düğümüzü 'ifade ediyoruz. Btınun yanında da onların suıa:lleri.ne cevapılar 
veriyoruz . . Benim, özelikle sizlerin huzurunda söylemek istediğim bazı 

şeyler var. Türkiye, son beş senedir, önemli bir devreye girmiştir. Buna 
ben kısaca memleketimizin dışa açılması, modern ülkeler arasına gir
mesi, bir başka taıbirle, İngilizce tabiriyle, modern bir « trddıng nation» 
haline _gelmesi yolunda atılan önemli adımlardır.· Bunun için 24 Ocak 
1980'de ba~layan bir program, taıbiatıyla bulunduğumuz şartlara göre 
adapte edilerek ve özellikle, geçen sene, evvelki sene iktidara geldiğimiz
den ·bu tarafa ciddi şekilde uygulanmaktadır. Bunu vuııguladım. Bu dışa 
açılma politikasının devam edeceğini bu konuda yabancı sermayeye ya
kın alaka göstereceğimize ve Türkiye'nin lbu önemli bölgede tarihi yol
ların birleştiği noktada bir önemli merkez olduğu, Ortadoğu'ya, Afrika'
ya Avrupa'ya ıve Sosyalist ülkeler ihracat yapmanın onlarla ilişkiler kur
manın kolay bir merkezi olduğunu ifade ettim. Türkiye'nin zenginliği 
esas itibariyle insanlarındandır. Bu zenıginliği meydana getiren kabiliyet
li insanlardır. Bunu hemen hemen gittiğimiz her yerde yurtdışına açıldı
ğımız şu son yıllarda çok yakından müşahade ediyoruz. Daha yakında 
Suudi Arabistan'da gördüğüm durum bunu doğrulamaktadır. İşçilerimi
zin randımanının diğer memleketlerden gelen işçilere oranla çok daha 
yüksek olduğu 'bize açık bir şekilde ifade edilmiştir. İşçilerimizin dürüst 
ve çalışkan oldukları, bulundukları memlekete özellikle bağlı olarak ça
lıştıkları da iyi bir şekilde ifade edilmiştir. Türk firmalarının çalışma
ları da fevkalade başarılı gözükmektedir. Tüm bunlar gerek Almanya'da
ki tecrubeler, gerek Avrupa'daki tecrübeler diye, Türkiye'de insan gücü
nün ileri gelişme için modern bir memleket haline gelmemiz için çok 
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önemli bir faktör olduğunu da açıkça göstermektedir. Konuşma sırasın
da özelikle üzerinde durmak istediğim konulardan biri de; bu dışa açılma 
konusunda dışarda da çok yakından takip edildiğini ve ilgiyle karşılan
dığını Türkiye'nin potansiyelinin ve imkanlarının çok iyi takdir edildiği .. 
ni, bu bakımdan yatırımlarının, yabancı sermayenin da'ha iyi bir tarzda 
Türkiye'ye gelme imkanının belirdiğini ve aynca ifade etmek istiyorum. 
Tabii bu arada sualler olmuştur. Türkiye'de tutabileceği devamlılık me
seleleri, diğer birçok konularda bana sualler sorulmuştur. Bunlara da 
cevaplar verdim. Genel hatlarıyla bugünkü toplantımız ve onunla ilgili 
olarak söyleyebileceğim konular bunlar. 

Sorularınız var mı? 

S o r u : - Bu yıl neleri yapa!bildik, yaptık diyebilirsiniz. Onları 
açıklayabilirmisiniz? 

Cevap : - Bu toplantıya gelenlere verilmiş dökümanlar arasında 
bu tür bilgiler bulunuyor zaten. Yani bilgiler daha evvelde veriliyor. 

Biz daha ziyade burada hükümetin düşüncelerini, ileriye matuf dü
şüncelerini, Türkiye'yi nasıl bir ülke haline getirmek istediğimizi, . hangi 
usulleri kullanığımızı, bunları daha açıklamak durumundaydık. Esas iti
barıyla toplantı bu manada olmuştur. 

S o r u : - İktidara geldiğimizden bu yana dış ilişkilerimizde siyasj 
istikrar konusundaki kurallar? 

Cevap: - Türkiye'de 2 seçim yapılmıştır. 2 seçimde· de bizim ik~ 
tidarımız büyük ekseriyetle kazanmıştır. Hatta ondan sonra yapılan se
çimlerde de bizim yaptığımız incelemeler, tabii bunlar kambiyo ölçü 
olur mu olmaz mı bu ayrı konu, fakat ondan sonra yapılmış mahalli se
çimler b:udur. Oradaki nis'betlerde de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bi
zim aldığımız reyler gene aynı nisbeti, hatta daha yukarda olduğunu gös
termektedir. Özellikle diğer partilerin çoğunda kayıplar vardır. Bu da 
staıbilizeyi açıkça gösteriyor. 

S o r u : - Sayın başkanım konumuzla Avrupa komisyonu eski baş
kanı ile yaptığınız ekonomik girişimlerde sorunlar var ve çözüm yoluna 
doğru gidiliyor, ancak çok yavaş gidiyoruz. Daha ne kadar sorunların de
vam edeceğini merak ediyoruz? 

C ev a p : - Şimdi bu konuları bir senedir görüşüyoruz. A'Vrupa' da 
bize yakın olan büyük ülkeler var. Bunların başında Almanya'yı, İngilte
re'yi, İtalya'yı sayabilirim hatta Fransa'yla da ilişkilerimizde son aylarda 
bir düzelme, ciddi bir düzelme müşahade ediliyor. Problemimiz daha zi-
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yade bazı bir iki ufak ülkeyledir. Özellikle siyasi sahada, daha çok ufak 
ülkelerin kendi iş problemlerinden ileri gelmektedir. Ama yaptığımız 
muhtelif temaslar bu meselelerin çözüm yoluna gireceğini göstermekte
dir. 

S o r u : - Dünkü basın toplantısında Türkiye'nin son bir yıl için
deki ekonomik gelişmelerinin inceleneceği belirtilmişti. Özellikle bugün 
yarım kalmış ekonomik projeler üzerinde duracağınız belirtilmişti. 

C ev a p : - Bir yanlış anlaşılma olacak, yani yarım kalmış ekono
mik projeler bizimle görüşülmedi. Herhalde daha ileriki safhada varsa 
onu da bilmiyorum yani çok spesifik işlere girdiklerini zannetmiyorum. 

Soru: - Sayın başbakanım dün basın toplantısında, Türkiye'nin 
uluslararası ekonomik piyasada rekaıbet edebilmesi için nasıl kabuk de
ğiştirdiğini, özellikle yabancı yatırım yapmak isteyen işadamlarınıri bunu 
gözlediğini beHrttiniz. Acalba Türkiye bu ulusfararası ırekalbete girebil
mek için ne gibi önlemler alıyor? Kabuk değiştirirken neler yapıyor? Bu
nu biraz açıklarmısınız? 

C e ·v·a p : - Biz son 5 yıl içinde bu structrial adjustment veya yapı
sal değişiklikler tabir ettiğimiz değişikliğin filan içindeyiz. Yapısal de
ğişiklik yapılıyor ki, ·Türkiye'nin mesela ihracat bünyesi 1979 da ağır bir 
şekilde tarım Urünlerini ihtiva ederken 5 sene sonra ağırlık büyük çap
ta % 75 gibi % 74 gibi rakam halinde sanayi ürünlerine geçiyor. Bir ev
velki dönemde yani 79 senesinde sanayi ürünlerinin % 35 civarında iken 
tarım ürünlerinin ağırlığı % 60 civarında iken bu hale gelmiştir. Bu bü
yük bir yapısal değişikliğin şu kısa zamanda meydana getirildiğini çok 
açık bir surette gösteren endikatördi.ir. Bu konular taıbii daha derinliğe 
bu toplaniıda konuşulmaktadır. Muhtelif konuşmacılar gelecektir. O ko
nuşmacılar gerek Merkez Bankası başkanımızı, gerek Tarım Bakanımızı, 
gerek planlama müsteşarımız daha konuşulacak insanlarımız bu konuda 
daha etraflı bilgi vereceklerdir. Ama benim ifadelerim çok net bir şekil
de, şu son beş senede Türkiye kadar hızlı bir değişme süreci içine giren 
üt~e hemen hemen yok giibidir. Bunda da oldukça başarılı olduğumuzu 

açık ifade ediyorum. 

Enflasyon konusunda sualler oldu. Enflasyon kolay bir mesele de
ğildir. Bugün enflasyon özellikle birçok gelişmekte olan ülkelerde, biz
den daha ağır bir seyir izlemektedir. Bunu biliyoruz. Biz geçen senenin 
ortasından itrbaren bu enflasyonu indirme meselesinde epey mesafe al
dık. Bu senenin başlangıcında KDV'nin getirdiği bazı yanlış anlamaların 
zamanla düzenleceğini ifade ettim, Nitekim oturmaya başlamıştır. Önü
müzdeki aylar içinde enflasyon hızında geçen seneye göre daha müsbet 
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bir noktaya geleceğimizi ayrıca ifade ettim. Rakam olarak vermedim. 
Son 7 ayın başı ve sonu arasında % 25 gibi bir rakam var. Geçen senedeh 
genellikle daha bir evvelki seneden daha düşük, son 7 ay esas itibarıyla 
kış aylarını ihtiva ediyor ki mevsimlik değişmeleri bizim endekslerimiz 
nazari itibare alınmaz. Buna rağmen bu rakamların önümüzdeki aylarda 
daha da aşağıya ineceğini tahmin ettiğimizi söyledim. 

/ 

Soru: - İhracatımız hakkında birşey soruldu mu? 

Cevap : - Hayır birşey sorulmadı. İhracatımız iyi. Geçen sene
den beri yüzde 24 artmıştır. 

Soru : - Hazırladığınız ekonomik politika sisteminden sonuç al
dınız mı? 

C e v a p : - Endirekt olarak Mısır' da olan hadiseler söylendi. Mısır 
veya ona benzer ülkelerde, buna benzer poltikalar. Ben birşey diy;:-:niye
ceğim taıbii, herkesin politikası ayrıdır onu bilmem ben. Ne derece bi
zimkine benziyor ne derece bizden ayrıdır? Yalnız sabsitlerin kaldırıl
ması halinde Mısır' da bazı sosyal problemler meydana geldiğini biliyo
ruz. Benim onlara cevabım şudur. Bizim memıJıeketimriz çok büyük sı
kıntılardan geçmiştir. Bu politikalar uygulandığı devrelerde, bir nevi 
yanlış politikalar uygulandığı devrelerde yokluklar, kıtlıklar, büyük çap
ta karaborsa memleketimizde hakimdi. Onun için biz bunların kötüsünü 
gördük, en kötüsünü gördük. Memleketimizde de insanlarımıza da bu me
seleyi açık bir şekilde anlatmışızdır. Anlatmamış olsaydık da zaten bir 
parti kurup seçimleri kazanamazdık. 

:Soru : - Bütün gücümüzle sanayileşmeye ve ticari bakımdan 

kuvvetli olmaya çalıştığımızı ifade ettiniz. Ancak batı dünyası da bütün 
gücüyle sanki buna karşı koyuyor gilbi, ticari olarak konuşuyorum, me
sela ABD için bu:gün 70- 80 milyon dolarlık ihracatımıza kısıtlama koyu
luyor? Salçamızdan tekstil ürünlerine kadar kısıtlama koyuyor. Hal böy
le rken bildiğimiz gibi değişmekte olan ülke statümüzden kurtulup geliş
miş ülke ola!bileceğiz, acaba bu konuda sayın Thorm da açıklama yapa
bilir mi? 

Cevap: - Biz prensip itibarıyla dünyanın durumunu biliyoruz. 
Yani korumacı bir durum vardır. Maalesef bu böyle ama bu :durum var 
diye de elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bizim de kendimize göre 'bizden 
evvelki ülkelerin kullandığı usuller var. Nitekim Türkiye bütün bunlara 
rağmen geçen sene ihracatını '% 24 arttırabilmiştir . . Bu sene de tahminim 
asgari ıbir yüzde 15 arttırırız. Bu gayrete bağlıdır. Yeni pazarları aramaya 
bağlıdır. Tabii insanın her şarta göre kendini ayarlaması .gerekir. Biraz 
zordur, ama zorlukları yenmek lazım. 



Onu bilmiyorum, o 1~onuya cevap veremem. Olabilir ki geliyorlar 
muhakkak asgariden bir ticaret ilişkileri vardır, asgariden bazı joint 
wıenture (ortak girişim) konuları vardır. Bana kaç sual soruldu onunda 
hesabını şaşırdım. Epey sual soruldu. 

S o r u : - Sayın Başıbakan bugün konular arasında özellikle Tür· 
kiye' deki enflasyon, ihracat ve bankalar konusunda, dış ödemeler konu
sunda sorular sorulabileceğini belirtti. '.Acaba ıbu tip sorularla karşılaş
tınız mıı? Kıa.rşılıaştıysamz yanıtları nedir? 

Cevap : - Şimdi bak birşey söyliyeyim. Bankalar KlT'ler ondan 
sonra enflasyon, bunlar gizli sualler değil. Kritik sualler de değil. Hergün 
siz soruyorsunuz, biz cevalbını veriyoruz. Hergün gazetelerimizde var. 
Merak etmeyin yani bu konferansın hususiyetidir. Basına kapalıdır. Ya
ni ille kritik sualler olduğu ,için değil ama daha rahat bir münakaşa at
mosferi yapabilmek için, meseleleri daha kolay mütalaa edebilmek için 
yapılıyor zannediyorum. Yoksa o sualler hergün bizim basınımızda konu
şuluyor zaten. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA DÜNYA EKONOMİK 
FORMU TÜR~İYE YUVARLAK MASA TOPLANTISINDAN 

SONRA GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMA 

23 Mart 1985 

Türkiye özellikle son beş yılda önemli menhaleler .katetmiştir. Ön
celikle yurtiçi istikrar programını 'başarılı şekilde uygulamış ve yurtiçi 
açılmıştır. 

«Türkiye kadar, son yıllarda hızla değişen bir ülke olmamıştır. Biz 
Türkiye'nin bir ticaret ülkesi haline gelmesi için ciddi . bir şekilde çalı
şıyoruz. Buradaki işaıdamlarına Türkiye'rtin Ortadoğu ve Afrika ile en 
rahat ilişki kurma merkezi olduğunu anlattık. Tüııkiye'nin en büyük zen
ginliği insanlarındadır. Suudi Arabistan'da gördüğüm durum bunu doğ
ruladı. İşçi randımanımızın çok yüksek olduğu söylendi. Dışa açılmamız 
da ywbancı ülkeler taraıfından ilgiyle karş1lanıyor. Böylece ya1ırımların 
Türıkiye'ye gelme imkanı artıyor.» 

Türkiye ekonomisinin gövdesinde bugünün en önemli konusu enf
lasyonu aşağıya çekilmesidir. Enflasyonun aşağı çekilmesi, 'bu kolay bir 
mesele deği1dir. Birço'k gelişmekte olan ülkede bizden daha ağır seyredi
yor.Bu yılın ilk aylarında KDV'nin getirdiği yanlış anlama ile bazı fiyat 
art1şları oldu. Ancak önümüzdeki aylarda daha müsbet bir gelişme bek
liyoruz.» 

İstikrar politikası bir sosyal maıhiyeti bulunmamaktadır. Bir mi
sal vermek gerekirse hepimizin malümudur Mısır' da tarımda devlet des
teğinin kalkmasıyla sosyal problemler kendisini başgöstermiştir. Ülke
mizdede yanlış ekonomik arayışlar yokluk, kıtlık ve karaJborsayı ortaya 
çıkarmıştır. 

Bir çok yerde temas ettiğim giıbi gelişen ülkelere karşı gelişmiş ül
kelerin bir takım tahditler getirmesi dünya ekonomisinde gelişmiş - ge
lişen ekonomilerin arasındaki uçurum açmaktadır. 

Korumacılık var diye elimiz kolumuz bağlı durmuyoruz. Geçen yıl 
ihracat yüzde 24 arttı. Bu yıl da en az yüzde 15 artacak.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA DÜNYA EKONOMİK 
FORMU TÜRKİYE YUVARLAK MASASINDAKİ 
KONUŞMASINDAN SONRA GAZETECİLERİN 

SORULARINA VERDİGİ 
CEVAPLAR 

23 Mart 1985 

Soru : - TUrkiye ekonomisi, yabancı yatırımcılar açısından ulus
lar:.uası : ;rekc:ılbete hazır bir yapı değişikliği geçirdi miı? 

Cevap : - Son 5 yılda Tüvkiye kadar hızlı değişen bir ülke yok. Ha
len de yapısal değişikliğin içindeyiz. Türkiye'nin zengiırrliği esas itibariyle 
insanlarındadır. Bu yurt ,dışında ·da ka!bul ediliyor. En güzel örneğinj 
Suudi Ara1bistan'da gördük. 

Soru: - Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Başkanı yanınızda 
oturuyor. Komisyonun son yıllarda Türkiye'ye tavrı pek de iç açısı değil. 
Bu tavır ne zaman düzelir? 

Cevap : - Arvrupa' da bize yakın ülkeler de var. Bunlar Federal Al
manya, İngiltere, İtaJya ve hatta Fransa'dır. Fransa'yla da aramızda ya
kınlaşma var. Sadece bir i'ki ufak ülkeyle problem var. 

S o :r u : - , Enflasyon konusunda yabancı ya tmmcılara hangi rakamı 
ver.diniz? 

C c va p: - Enflasyon sorusunu çözmek kolay bir mesele değildir. 
Ancak, enflasyon konusunda epey olumlu yol aldık. Yılın ilk iki ayında 
Katma Değer Vergisi'nin yanlış anlaşılması yüzünden enflasyon da arttı. 
Ancak, artık oturmaya başladı. Ben yaıbancılara son 7 ayda enflasyon ora
nının yüzde 25'ler düzeyine indiğini, daha da düşeceğini söyledim. Ancak, 
SOff!.Ut bir rakam vermedim. 

Soru: - Ekonomik politikaların yaratabileceği sosval sorunlar 
hakkında bir soru soruldu mu size? 

C ev a p : - Sübvansiyonların kaldırılması yüzünden Mısır'ıda mey
dana gelen olaylar örnek gösterilerek bu ~onu 1konuşuldu. Ancak ben on
lara Tüt1k insanının sıkıntıya alışık olduğunu anlattım. 

Soru: - Her gelen yabancı işadamı, bize «Hevesiniz var, paranız 
yok» diyor. Bu toplantıda ya!bancı yatırımcıları Türkiye'ye sermaye ge
tirmeleri için ikna edebildiniz mi? 

Cevap : - «Bizim paramız yok» diye bir kayıt yok. Son 5 yılda ya
pılan yatırımların çoğu yerli yatırımlardır. Yabancı sermayeyi getirmek 
için taviz vermiyoruz. Ancak, yalbancı sermayenin gelmesi halinde yatırım
lar hızlanır. Biz sadece teşvik ediyoruz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETESİ MUHABİRİ 

C. BARLAS'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

25 Mart 1985 

S o r u: - ABD'ye yapacağınız gezinin amaçları nelerdir? 

Cevap : - «Bizde yanlış bazı şeyler adet olmuş ... Mesela Suudi Ara
bi5 tan'a gideceğiz ne kredi alacağız. Bunu düşünenler var. Halbuki ben ke
sin olarak ifade etmek isterim ki, biz ne kredi almak için, ne şunun için ne 
bunun için, biz esas itibariyle Türkiye' de kendi görüşümüze göre bir mo
del çizmişiz, bu modelin uygulanmasında bir «dış kısım» var. O «dış kısım» 
ile ilgili faaliyet yaparız. Onu olaya göre Suudi Aralbistan' da da yaparız, 
ABD'de ıde yaparız. O halde? .. Bir kere Amerika ile «Trnde» artırmam 
lazım. (Alış veriş) Bunun üzerine duracağım. Nasıl onlar bize ihracat 
yapıyorsa, bizim de onlara ihracat yapma imkanlarımızı arayacağız. Bu 
Jmnu üzerinde önemle durmamız lazım . . Bu hemen bir yıl içinde olacak bir 
şey değil. Ama yolların açılması lazı~. 

Soru: - Bu yolda ilerleme kaydettiğinizi söyleyebilir misiniz? 

Cevap : - «Bu yolda ilerleme var. Son anlaşmalardan dolayı... Ama 
daha kafi değil.» 

S o r u : - Hangi alanlarda yoğunlaşabilir? 
C ev a_p: - «Özellikle tekstilde yoğunlaşabilir. Sonra diğer endüstri 

sahalarına girer. Kısmet ziraat olur, ama onun fazla olacağını sanmam.:. 
Daha ziyade endüstride ve tekstilde. Amerika Avrupa kadar büyük 
pazardır. Hatta Amerika Avrupa' dan kıymetlidir. Birde o arada yolları aç
mamız lazım. İkincisi Türkiye bakımından önıemli olan dış kredi itibarı
dır. Bu da esas itibariyle banka sisteminden geliyor. Dünya banka siste
minin ağırlığı Amerika' dadır. Kim ne derse desin. Türkiye' ye gelen ban
kaların ağırlığı da Amerikan bankalarındadır. Hatta yatırımların da ağırlı
ğı o kanaldadır. Başka mem~ekettıen gelse bile gerisinde, arkasında Ameri
kan sermayesi vardır. O halde yabancı sermaye meselesi, firma finans 
meselesi konularında da Türkiye'nin tanıtılmasının biraz daha iyi yapıl
ması gerekir. Bu seyahatte biraz daha onu yapacağız.» 

S o r u : - Nerelerde temaslar yapacaksınız? 
Cevap: - «Washington'da konuşmadan önce New York'da üç gün 

temaslar yapacağım. Bu daha ziyade Financial Cirle' dir. (Mali çevreler). 
Yani bankalarladır, yatırımcılarladır ... Chicago'da var aynı şekilde ve ge-
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ne Washington da var. Bir ikinci saha Türkiye'nin tanıtılmasıdır. Prog
ramda bu da var ... Orada televizyon en terviyuvları (konuşmaları) tanın
mış mecmuaların, gaz;etelerin enterviyuvları (konuşmaları) olacak. Time, 
Newsweek giıbi, 20- 25 dergi ve gaze1te ile görüşmelerim olacak.» 

Soru: -Sizin kolay ve rahat konuştuğunuz söyleniyor... Herhal
de sizin için mesele olmaz ... 

Cevap : - «Nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyorum. Kolay değil. 
Çünkü program çok yoğun ... Washington Post, Chicago Tribüne, New 
York Times var. Üçüncü olarak'da Amerikalı yetkililerle görüşeceğim. 
Reagan, Shultz, Weinberger, senatörler, Bush var ... » 

S o r u : - Bunlarla yapacağınız görüşmelerde ağırlık nerede olacak. 
Cevap: - «Türkiye'nin önemi, Ortadoğu' daki rolü, Türkiye' de 

demokratik sistemin sağlamlaştırılması üzerine duracağız ... Tabii askeri 
yardımlar meselesi var. Orada en çok Türkiye'yi tanıtma meselesi ağırlık 
kazanacak Ortadoğu ve özellikle İran - Irak savaşı konusunda Türkiye'nin 
çok önemli bir rol oynayabileceğini belirteceğim.» 

Soru: -Dış politika konularında görüşececek misiniz? Ermeni te
rörü ve Hµlgaristan konuları gündeme gelecek mi? 

Cevap : - «Ermeni meselesi gelebilir. Bulgaristan konusunu bir 
mesaj olarak şu şekilde düşündük. .. Dışarıdaki işleri kademe kademe yapa
cağız. Diyaloğa imkan açma'.k 'istiyoruz. 1Bulgarlara daima şu konuyu otu
rup konuşalım diyoruz: Bu işin dozunu artırmadan. konuşma imkanı bul
mak istiyoruz. Ama bulamazsak başka türlü çözüm yollarını aramaya 
çalışırız. » 

Soru: - Size özel bir soru sormak istiyorum, Başbakan olduk
tan sonra çevrenizdeki insanlara farklı mı bakmaya başladınız? 

Cevap : - Hiç bir fark görmüyorum. Belki tabiatım öyle. So
kaktaki insanla da rahat görüşürüm, herkeslıe ... Onların bakışlarında de
ğişiklik olabilir ... Ben onlara hiç farklı bakmıyorum. Onların farklı bak
tıklarını hissediyorum.» 

Soru: - Bir yıllık Başbakanlık size ne gibi deneyimler getirdi? 
Cevap : - «Bizim politikaya girmemiz çok yeni. Politikanın ne 

kadar aksiyon tarafı varsa da, bir de öğrenme tarafı var. Sadece politika 
bazı insanlara tabii olarak gelebilir di)'iebiliriz ... Biz insanlar tabiaten po
litikacıdır, ama gene de öğrenilecek çok yanı var ... Olaylarla karşılaşa 

karşılaşa öğreniyorsunuz. Yüzmeyi öğrenmek için denizin ortasına götü
rüp atarlar ... O zaman mecburen yüzmeyi öğrenirsiniz ... Ben de kendimi 
böyle benzetiyorum ... » 

S o r u : - Boş zamanınız olsaydı en fazla ne yapmak isterdiniz? 
Cevap : - «Bizim oğlanla, Efe ile oynamak isterdim. O da büyü

dü ... Belki daha küçük Turgut ile oynardım. Onları özlüyorum. Onlarla ra
hat rahat oynamak. Biraz da kompitürle oynamayı seviyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KARA YOLLARI BÖLGE MÜDÜRLERİ 

TOPLANTISINDA YAPTIGI KONUŞMA 

25 Mart 1985 

«Bizler yıllar evvel Anadolu'nun ortasında otururken, Güneyde ye
tiştirilen muz gibi portakal gibi meyveları bulamazdık. Bugün Türkiye'
mizin en ücra köşelerinde Güney'in mahsülleri bulunuyorsa, bunun se
bebi karayolları ağıdır. Memleketi 'birbirine bağlayan, e1konomiyi bütün
leştiren, ekonomik kararların daha doğru verilmesine yardımcı olan alt 
yapı sistemidir. 

Biz hükümet olarak alt yapı sistemine çok büyük önem veriyoruz. 
yavaş yavaş devleti esas fonksiyonlarına, yani alt yapı meselelerine doğru 
kaydırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki iki üç sene içerisinde, bu kaydırma 
tamamlanmış olacaktır. O vakit karayollarımız çok daha geniş bir bütçe 
ile çok daha iyi imkanlarla 1çalışır duruma gelecektir.» 

«Memuruna ve işçisine doğru dürüst para vermeyen bir devletin 
fakir bir devlet» sayılır. 

«Kasası dolu, memuru işçisi az, fakat memlekette geniş iş sahaları 
açılmış memuruna ve işçisine daha .iyi imkan veren bir devlet, iki yakası 
biraraya gelen devlet daha güçlü bir devlet olur. Bizim hayalimizdeki 
devlet, hedefimiz olan 1devlet !budur ama bu ıbir zaman meselesidir. Kade
me ,kademe bu noktaya doğru gidilecektir.» 

Kanaatımızca Karayollarının yapımında ihale sistemine doğru gi
dilmesi gerekir. 

«Bu bizim işimizi azaltmaz aksine daha fazla j,ş hacmi meydana ge
tirir. Bugün biz belediyelerimizde dahi çöp toplama, şehirleri temizleme 
işini ihale suretiyle vermeye başladık. Çok daha ekonomik olmaktadır 
Ben inaİııyorum ki bir takım bakım işlerimiz dahi yavaş yavaş ihale edı
lebilir. Ama dikkatli bir şekilde yapılırsa. 

Karayollarının bizim gibi arazi şartları zor olan bir ülkede önemi 
çok büyüktür. Ama önemi sadece bundan gelmiyor. Biz transit yolların 
üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu avantajımızdan istifade etmemiz lazım. Ni
tekim istifade ediyoruz. Dikkat edilirse, Türkiye'nin bugün (TIR) filosu 
Avrupa'mn en büyük TIR filosu .haline gelmiştir. İran'a Irak'a diğer Arap 
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Ülkelerine geçiş hep Türkiye üzerindedir. O halde bu geçişte 1

karayolları
mızın önemi büyü~tür. İnşallah önümüzdeki yıllarda Avrupa'dan gelip 
İran'a Irak'a Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a veya Irak üzerinden 
Körfeze ekspres yollarla gitmek kabil olacak. Devamlı olarak bu transit 
geçişlerden büyük faydalar sağlanacaktır. bu hesapları yapmak mecbu
riyetindeyiz. 

Ulaşımın önemi bü~tür. Karayollarına, karayolları ile birlikte alt 
yapıya çok büyük önem veriyoruz. Kamu ortaklığı fonundan sulama me
selesine barajlara bu sene paralar ayırmaya başladık. Aynı şekilde kara
yollarına da imkanlar ayıracağız. Bu sistem bizim düşündüğümüz gibi 
bir taraftan gelir getirecek, bir taraftan bizi yeni işlere sokacak,. onlarda 
gelir getirdikçe sistem büyüyerek gidecektir. Kamu Ortaklığı Fonundan 
bu sene 130 milyar lira civarında im'kan g.elmektedir. Bunun 50 milyarı 
köprü ve Keban Barajının bazı hisselerinin satışından elde edilmiştir. 
Bunlar yine aynı manadaki tesislere kaydırılmaktadır. Bu işler bitince 
yine bunlarda aynı şekilde satışa çıkartılacak. Bunlardan elde edilen ge
lirler de yeni tesislerin yapımına geçilecektir. Bizim karayolları, liman
lar, demiryolları, elektrik tesisleri bakımından ana görüşümüz budur. 
Ama ifade ediyorum, devletin ağırlıkla gireceği tek saha ah yapı saha· 
sıdır.» · 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN PAKİSTAN BAŞBAKANLIGINA 

SEÇİLEN SAYIN MOHAMMED KHAN JUNEJO'ya GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

His Excellency 
Mohammed Khan J une jo 
Prime Minister of the 
Islamic Republic of Pakistan 

1 i 

26 Mart 1985 

1 t gives me immense pleasure to entend to Y our Excellency my 
nıost sincere felicitations upon your election as the Prime Minister of the 
Islamic Repuıblic of Pakistan. 

I am confident that with Your Excellency's marked contribution, 
the political process that has ıbeen generated in Pakistan, will yield the 
mo~t positive results and tıhe ıbrotıherly Pakistani nation will steadily 
continue to progress in all fields. 

I have no doubt that the mutual trust and understanding, profound 
affection and abiding friendship that characterize Turkish- Pakistani 
relations will be further strengthened during your tenure of office. 

1 take this opportunity to offer my best wishes for Your Excel
lency' s personal health and happiness and for the everincreasing pros
perity of our Pakistani ;brethren. 

PJease accept, Excellency, the assurances of my higlhest considera-
ti on. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPON MİLLİ GÜNÜ DOLAYISIYLA 

JAPON BAŞBAKAN SAYIN JASUHİRO NAKASONE'YE 

GÖNDERDİGİ MESAJ 

His Excellency, 
J asuhiro Nakasone 
Prime Minister of J apan 

26 Mart 1985 

On the occasion of tıhe National Day of J apan, I ha ve great pleasure 
to extend to Your Excellency on behalf of the Turkish people and on my 
own behalf my warmest congratulations and best wishes for the happiness 
and pros~rity of the people of J apan. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM PARTİ 
GRUBU MECLİSİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

27 Mart 1985 
«Son günlerde önemli dış temas imkanları buldum. Sovyetler Bir

liği'ndeki cenaze merasimi vesilesi ile 30-40 kadar dünyaca ünlü kişiyle 
görüştüm. 

Suudi Arabistan'da da tahminimden fazla ilgi görüp, başka kral ol
mak üzere devlet yöneticileri ve işadamları ile temaslar yaptım. Bu ziya
retten önce de Katar emiri ile temaslarım olmuştu. Edindiğim intiba, 
Türkiye'nin Ortadoğu' da itibarının çok yüksek olduğu ve İslam ülkeleri 
arasında denge unsuru olduğudur. İslam ülkeleri arasında Türkiye ön
der ve yol gösterici bir rol oynamaktadır. İran ve Irak ile en iyi teması 
olan İslam ülkesi de Türkiye'dir.» 

Yarın ABD sine bir geziye çıkmaktayım. Bu gezim sırasında Ameri
ka Birleşik Devletleri Kongre üyeleri, devlet yöneticileri ve özel sektörün 
çeşitli ·kesimlerinden temsilcileri ile görüşmeler yapacağım. 

Son zamanlarda dışardan Türk varlığı canlı bir şekilde kendini 
göstermeye başlamıştır. 

Amerikaya yapacağım geziyi tak1ben F. Almanya 1y3. gitmeyi planla
mış bulunmaktayız. Bu gidişimde Hannover'de anılacak fuar için olacak
tır. Fuarcılık ülkelerin her türlü üretimi dış ülkelere tanıtmak için önemli 
bir amaçtır. Hannover Fuarında Türk firmaları bu yıl fuarın manasına 

uygun şekilde büyük bir güçle katılmaktadır. 
Ülkemizin muhakkakki bir çok problemi bulunmaktadır. 
«Fakat bu problemler kademe kademe çözüme kavuşmaktadır. KDV 

tahminlerin hilafına Türkiye' de sistemin içersine oturmuştur. Fatura al
ma alışkanlığı yerleşmiştir. Bu da memlekette şimdiye kadar yapılmamış, 
bizün iktidarımızın başardığı önemli bir iştir. Ocak ayı ihracatı 668 mil
yon dolardır. İhracattaki artış devam etmektedir. Esasen bizim hedefimiz 
1985 için yüzde 15 ıbir artıştır.» 

Burada bir hususta daha açıklama yapmak istiyorum. Toplumun 
hassas olduğu konularda dikkatli olmamız gerekmektedir. Son günler
de üniversite ve yüksek okul öğrencilerine ek imtihan veya tek dersten 
imtıhan hakkı verilmesi konusu üzerinde kesif bir tartışma açılmış bu
lunmaktadır. 

«Ek sınavın ve tek dersten imtihan hakkının faydasını görmüyorum. 
Geçen sene bunu getirdik ve hiçbir yararını görmedik. Yeniden böyle bir 
hak getirirsek, bunu bir yol haline getirmiş oluruz. Ek sınav ve tek ders
ten imtihan hakkı tanınmasının faydadan çok zarar getireceğine inanı
yon1m» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN THY DERGİSİNE YAZDIGI MAKALE 

1 Nisan 1985 

Sevgili THY yolcusu, 

Bu ~zel dergiye birkaç satır yazma imkanını veren ilgililere teşek
kür etmek isterim. Bu sayfalarda, daha ziyade ülkemizi ziyaret etmekte 
olan dost ülkelerin yolcularına seslenmek, onlara Türkiye'nin içinde bu
lunduğu durumu anlatmak istiyorum ... 

Türkiye' de son beş yıl içinde çok önemli olaylar olmuştur. Ülkenin 
görünüşü ve yapısı ciddi ölçüde değişikliklere uğramıştır. Son 65 yılda 
dünyaya kapalı yaşayan Türkiye, artık her sahada dışa açılmaktadır. 
Türk halkının bu geçişe intiıbak ederken gösterdiği uyum inanılmazdır. 
Tüt kiye, beş yıldan daha kısa bir sürede hemen, hemen her sahada dünya
nın çetin piyasalarında rekabet etmeyi öğrenmiştir. 

Suudi Arabistan gezimiz sırasınd-a tanıştığımız bir işadamını hatırla
tıyorum. Türkiye'yi Alaaadin'in lambasından çıkan iyi niyetli cin'e benze
tiyordu. Kendi ifadesiyle, bu güçlü ve iyi kalpli cin, lambada o kadar uzun 
zaman tutsak kalmıştı ki, dünya onun potansiyel gücünü bilmiyordu. Bu 
benzetme çok hoşuma gitti. 

Bugün Türkiye, 1980 öncesinin siyasi dertlerini ve ekonomik sorun
larını çözmüş bulunuyor. Türkiye. Ortadoğu'nun islam ülkeleri arasında 
parlamenter demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine sıkıca bağlı olan 
tek ülkedir. Doğal ve beşeri kaynakları bakımından ülkemiz, ıgeniş imkan
lara sahiptir. 

Türkiye'nin tarım sektöründeki kapasitesi, tohum ıslahı, makineleş
me ve tarım sanayi yatırımları sayesinde hızla artıyor. Yeni yapılan bir 
araştırmaya göre, müslüman ülkelerin yiyecek ithalatı 40 milyar dolara 
yaklaşıyor. Bunun için önümüzde büyük imkanlar var. Üretim kapasitesi 
de tarım kadar önemlidir. İhracatımızın dörtte üçünü artık sanayi ürün
leri oluşturuyor. Bu gidişle Türkiye, bölgenin en önemli . sanayileşmiş ül
kesi olacaktır. 

Sevgili THY Y okusu. 

Ülkemizin !büyük ekonomik potansiyelini, Güney Avrupa' dan, Orta
doğu'ya kadar bölgede kazanmış olduğumuz siyasi istikrara borçluyuz. 

193 



Türkiye nüfusu müslüman olan tek NATO ülkesidir. 800 bin asker 
ve 2 milyondan fazla yedek kuvvetiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nden 
soma NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahiptir. 

İran - Irak savaşında, Türkiye'nin bölgedeki önemli rolü bir daha 
görülmüştür. Tarafsız kalmakla, Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesini de uygulamış bulunuyoruz. 
Türkiye, başlangıcından itibaren bu anlamsız savaşın sona ermesi için, 
sürekli olarak Çaba sarfotmektedir. Türkiye'nin tarafsız tutumu ve barışı 
getirme çabaları, bölge ülkelerine, Türkiye'nin ıbaşlıca istikrar unsuru ol· 
duğunu 'bir defa daha göstermiştir. 

Bölgenin en gelişmiş parlamenter demokrasisi bizimkidir. Geçmişte
ki askeri müdahalel,er bile, düzenli biçimde yapılmıştı. Asker kilitlenmiş 
parlamenter sistemi çözmek niyet ve maksadı ile gelmiş . her zaman da 
iktidardan gideceği tarihi belirlemiştir. Bu örnek durum, kendisine «D~

mokrasinin beşiğiyiz» diyen batı komşumuz ülke dahil, dünyanın hir;bir 
yerinde görülmemiştir. 

1980' de pazar güçlerini, ekonomimizin hakim güçleri haline getire
cek tedbirleri !harekete geçirdik. Türkiye ekonomisi, piya.sa ekonomisine 
üstün bir intibak gösterirken, Türk halkı da teşebbüs yeteneğini ortaya 
koymuştur. Ekonominin her sahasına piyasa güçlerini sokuyoruz. Kara
yollan, köprüler, termik ve nükleer santrallar gibi büyük altyapı projeleri 
bile, özel sektör ve yaıbancı sermayeye açılmış ·bulunuyor. Birçok yaban
cı kuruluş, «Yap, işlet ve sat» ilkesine dayalı olarak, şirketler kurma ha
zırlıkları içindedirler. Bu şekilde yol veya santral inşa ,eden bir şirket, 
yolu paralı olarak işletecek veya santralın ürettiği elektriği satacaktır. 

Ayrıca, İstanbul' da 'bir denizaşırı iş ve bankacılık merkezi yaratmayı 
düşünüyoruz. Bu alandaki gecikmemize rağmen, Türki~e'nin cazip şartla
.cı nedeniyle, birçok şirketin konuyla ilgileneceklerini ümit ediyoruz. Şu 
anda, zaten 15 yabancı banka İstanbul' da faaliyet göstermektedir. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye hızlı bir değişme süreci içindedir. Şimdiye 
kadar aldığımız olumlu sonuçlar, taviz vermeden bu yob.. devam etmemiz 
için, bize gereken cesareti . vermektedir. 

Türk halkının çok güç dönemlerde üstün başarılar elde etmesi, ilk 
defa görülen birşey değildir. Amacımız, azim ve çalışkanlıkla daha çok 
başarıp, Türkiye'yi dünyanın çağdaş ticari ülkelerinden 'biri durumuna 
getirmektir. En liberal ülkelerin 'bile ko.ruyucu duvarlar inşa ettikleri bir 

dönemde, dışa açılma politikamızın kaydadeğer bir örnek olduğuna jna- . 
nıyorum. Dünyanın her tarafındaki büyüme hızı ve ticaretteki genel dü-
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şüşc rağmen, bu politika sayesinde Türkiye, gayri safi milli hasılasındaki 
artışı en yüksek seviyeye getirmiş ve ihraca tında da hızlı bir artış sağla
mıştır. 

Sevgili THY yolcusu, 

Her zaman tekrarlıyorum : ülkemiz insanımızın çalışkanlığı ve ka
biliyeti, tabii kaynakları ve coğrafi avantajlarıyla gelişmişliğin zirve
sinde yeralmaya layıktır. Bu cennet vatan, tarih boyunca dünyanın en ile
ri medeniyetlerini bağırından çıkarmanın haklı gururuna, bu aziz millet 
de gelişmiş ve medeni olmanın tarihi tecrübesine sahiptir. Milletler ara
sındaki medeniyet yarışında geri kalmamızın meşru ve makul lbir sebebi 
olamaz. Milletimize doğru hedefler gösterildiği, önüne konulan manialar 
kaldırıldığı, birlik ve beraberliği bozulmadığı müddetçe aşamayacağı en
gel, çözemeyeceği mesele yoktur. 

Geleceğin büyük, kudretli ve müreffeh Türkiye'sinin temellerini atı
yoruz. 

İnşallah on yıl sonra Türkiyemizi dünyanın sayılı ülkeleri arasına 
sokacağız. Türkiyemizi yepyeni, kavgasız, ile.ri ve modern bir ülke haline 
getirmeye azmettik. 

Şuna yürekten inanıyoruz ki, bu ·millet çok daha iyi günlere, daha iyi 
hizmetlere ve mesut bir geleceğe layıktır. 
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BAŞBAKAN T. ÖZAL'IN US NEWS AND WORLD REPORT 
DERGİSİ İLE YAPILAN MÜLAKAT 

1 Nisan 1985 

S o r u : - Sayın Başbakan, Başkan Reagan ve Diğer Amerikan yet
kilileriyle yapacağınız görüşmelerde Türkiye için ne gibi yardım imkanı 
ara~ tıracaksınız? 

Cevap : Türkiye kalkınmakta olan bir ülke, fert başına düşen mil
li gelirimiz ,sadece 1000 'Dolar civarında, ancak ekonomik güçlüklerimize 
rağmen bütçemizin büyük bir bölümünü, kısmen NATO'nun Güneydoğu 
kanadının savunucusu görevini yerine getirebilmesi için Silahlı Kuvvetle
rimize ayırmaktayız. NATO içinde ikinci büyük orduya sahibiz. Ancak 
ordumuz pıodern araçlardan ;yoksun, araçlarımızın çoğu, örneğin M-48 
Tankları gibi, Kore savaşı döneminden kalma zırhlı kuvvetlerimiz, _ bazı 
komşularımızınkilerle eş değil. 

Şayet NATO, Güney kanadını güçlendirmek ve Rusya ve !Bulgaristan 
ile uzun sınırlarımızı savunmakta bize yardımcı olmak arzusunda samimi 
ise, o takdirde büyük miktarda, şimdi Birleşik Amerika' dan aldığımızdan 
da fazla paraya ihtiyacımız var. Yardımın şartlarının da aynı şekilde iyi 
olması gerekiyor. Bize verilen yardım son günlere kadar, ti_cari faiz haber
leriyle açılan krediler şeklindeydi. 

Soru : -Ama 1985 yılı için Türkiye' ye önerilen Amerikan Askeri 
Yardımının hemen hemen üçte biri doğrudan bağış şeklinde değil mi? 

Cevap : Evet, bu da güzel bir şey, ama Birleşik Amerika'nın İsrail 
ve Mısır'a verdiği bağışlarla ;ve yardımın taşıdığı şartlarla mukayese edil
mesi halinde gene az. 

Soru: Türkiye'nin NATO'ya katkısının Birleşik Amerika' dan alaca
ğı yardımın miktarına mı dayalı -olacağını söylüyorsunuz? 

Cevap : Hayır, Yardım miktarına dayanmıyor, Kuzey komşuları
mızın oluşturduğu tehditten ötürü NATO'nun üyesi olmak durumundayız. 

Ancak dostlarımız ekonomik açıdan zayıf bir Türkiye'nin NATO'nun 
iyi bir üyesi \Olamayacağını da .anlamalıdırlar. Güçlü bir ekonomi demok
rasiyi güçlendirmek için elzemdir. Türkiye'nin omuzlarından askeri har
cama külfetinin bir kısmı kaldırılabilirse ekonomimiz daha verimli bir 
surette büyüyecektir. 
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Soru: Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkileri gelişiyor mu? 

Cevap : Ekonomik alanda evet, onlardan tabii gaz alacağız, onlar 
_<:la bizden Türk malları alacaklar, !diğer tecrübe niteliğindeki planlar 'ara
sında Sovyetlerin'in Türkiye' de muhtemel Sanayi yatırımları da bulunu
yor. Beş yıl içinde Sovyetler Birliği ile Ticaretin, şimdi yılda 300 milyon 
Dolar'dır. Yılda bir milyar Dolara ulaşacağını umuyoruz. 

Soru: Birleşik Amerika'nın, Ortadoğu'da ve Güneybatı Asya'da 
. Sovyet yayılmacılığından duyduğu kaygıları paylaşıyormusunuz? 

Cevap: Varşova paktı'nın ağır zırhlı kuvvetleriyle her gün yüzyü
zeyiz. NATO'nun kesin savunucusu olmayan '.devam etmekteyiz. Güvenlik 
ile ilgili görüşmelerimiz de Sovyetler Birljği ile gelişen ekonomik ilişkile
rimizden etkilenmiyor. 

S o r u : Atina, niçin Komünist Varşova Paktını değil de Türkiye'yi 
Yunan Güvenliği için başlıca tehdit olarak tanıtıyor? · 

C e ~ a p: Aynı Güvenlik paktının, NATO'nun üyeleriyken, Yunanis
tan için nasıl tehdit teşkil edebiliriz? Türk tehditi konusundaki tüm bu 
saçmalık, sanıyorum, Yunanistan Başbakanı Andreası Papendreu'nun ger
çek amaçlarını ortaya seriyor Yunanistan'da seçim yılı ve o da bu propa
gandayı, Yunan halkını. kendi düşünce tarzına çekmek amacıyla kullanıyor. 

Hükümetimin dış politikadaki ·ilk teşebbüslerimden biri Yunanis
tan'a zeytin dalı -.aslında bir.kaç zeytin dalı uzatmak o1muştur. Her sefe
rinde de reddedildik. Bir iyi niyet jesti olarak Türkiye'yi ziyaret edecek 
olan Yunanlıların vize alma mecburiyetlerimi kaldırdık. Papandreu mu
kabele etmedi. . Türkiye'ye yakın olan Yunan adalarına, ihtiyacları olan 
suyu ve elektriği vermeyi teklif ettim. Gene mukabele görmedik. 

Doğru, Yunanistan ile özellikle kendi özel gölU haline getirmek is
tediği Ege üzerinde doğan ciddi görüş ayrılıklarımız var. Ama oturmalı, 
birçük kez teklif ettiğiniz gibi, bunu ve diğer görüş farklılıklarımızı ko
nuşmalıyız. 

Soru : - Şimdi, Birleşmiş Milletler' in Kıbrıs ihtilafını çözümle
me yolundaki ambuluculuğu da başarısızlığa uğradığına göre, bir anlaş
maya ulaşılması imkanları konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Kılbrıs Türkleri Birleşmiş 'Milletler Genel Sekreteri'
nin tekliflerini kabul ettiler, başarısızlığın sorumluluğu, Papandreu tara
fından da destek gören Kıibrıs Rum Lideri Kipriyanu'ya ait. Kipriyanu, 
B. M. Genel Sekreteri'nin taslak anlaşmasındaki .hemen hemen bütün 
maddeleri reddetti. Umuyorum, Sonunda B. M. Genel Sekreteri'nin göze
timinde bir çözüm şekli bulunacak. Komşularımızla sorım yaratmak ya 
da sorunları uzatmak istemiyoruz. 
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Soru : - Türkiye terörizmle mücadele etmekte başarı sağladı. Bu 
konuda diğer ülkelere tavsiyeniz var mı? 

Cevap : - Önce, tüm dünya teröriıJmle mücadele ederken, bizim 
gibi kesin kararlı olmalıdır. Hemen hemen 10 yıl süren anarşi sırasında 
terör eylemlerinde 5 bin ıkişi kaybettik, 25 bin kişi ise yaralandı. 

Dünya çapında terıörizmle mücadeleye ara veremeyiz. 1973 yılından 
bu yana Ermeni teröristlerce 42 Türk diplomatı öldürüldü. Bu teröristle
rin İtalya' daki Kızıl Tugaylar la, Japonya'daki Kızıl Orduyla ve diğerle
riyle bağlantıları var. Terörizm ancak müşterek çabayla durdurulalbilir. 
Türkçede bir söz vardır, «Bana dokunmayan yılan ıbinyaşasın» der. Bu, 
bazı ülkelerin terörizme karşı takındıkları tavır g~bi görünüyor. Ama şu
nu söylemek isterim, 0durdurma'k için birlikte çalışmamamız halinde te
rör yılanı, e:rgeç her ülkeyi ısıracak1tır. 

Soru : - Ama, Türkiye'nin terörizm ile mücadele ederken, zan
lıları hakim huzuruna çıkartmakta gecikmek gibi insan haklarını da ih
lal 'ettiği ithamında bulunuluyor . .Bunu nasıl izah ediyorsunuz? 

Cevap : - Yasal gecikmeler, sanığın haklarını uzun bir 1yargıla
ma 1süreci boyunca koruyan Türk Kanunları uyarınca zanlılar hakkında 
işlem yapılniası gereğinden kaynaklanıyor. Şayet herşeyi bir ay içinde ta
mamlayacak özel sıkıyönetim mah'kemeleri kumnuş olsaydık, o zaman da 
dünya bunları kukla mahkemeler olara:k tel'in ederdi. Şimdi dünya bizi . 
tüm davaları kanunlarımız uyarınca dikkatle soruşturmamızın zaman al
masından ötürü kınıyor. 

Türkiye doğru yoldadır. Bu, partimizin, Anaıvatan Partisi'nin, bir 
Arıyı Petek üzerinde dolaşırken gösteren sembolünde gözler önüne ser
meye çalıştığımız yol. :Tür.kiye şeklindeki petek, asgari miktarda balmu
mu kullanarak azami miktarda bal elde edilen etkin bir mühendislik ba
şarısı. Ve biz, Türkiye'de, tıpkı bal arıları gibi, ülkeyi inşa etmekle meş
gulüz.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN NEW YORK'TA TÜRK-AMERİKAN 

FEDERASYONU MENSUBLARININ YEMEGİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

1 Nisan 1985 

Türkiye son 4-5 senede büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Ön
ce anarşi Vıe terör yok edilmiştir. Kuyruklar ve yoklar ortadan kaldırıl
mıştır. Karaborsanın belli kırılmıştır. Yılların tabulaşmış Türk Parası ile 
ilgili kararlar kaldırılmıştır. Kambiyo mevzuatındaki yurtdışından gelen
lerin ürküten kararlar kaldırılmıştır. 

«Uzun süre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer bugün Tür
kiye'ye gidecek ıolurlarsa, çok büyük değişikliklerle karşılaşacaklardır. 

Bugün Türkiye yurtdışındaki temaslarında daha güçlüdür. Eskiden 
yurtdışına giden heyetlerle, bugün yurt dışına çıkan heyetlerin talepleri 
çok faydalıdır. Eskiden, heyetler halinde gittiğimiz ülkelerden yardım is
terken, içimizde, ödeyememiş 'olduğumuz borçların utancını duyardık. 
Artı.k, dış ülkelerde büyi;ik ilgi ve yakınlı'k görüyoruz. İhracatımız, 4 mil
yar dolardan 7 rriilyar dolara yükseldi. Serbest ticareti başlattığımız gibi, 
döviz serbestliğini de getirdik. !Artık her vatandaş, dışarı giderken, 3000 
doları rahatlıkla al~bilecek durumda. Eskiden bu miktar 400 dolardı» 

Ülkemizi bugün ıçok y~kmdan ilgilendiren konulardan biri Bulga
ristan' daki Türk ve Müslüman insanlara yapılan zulümdür. 

«Bulıgar zulmü, dünya üzerinde nefretle seyredllen bir duruma gir
miştir. Bulgarlar, sözüm ona, Türkler'in isimlerini gönül rızasıyla ,değiş

tiı·diklerini söylüyorlar. Artık, Avrupa, Ameri'ka dahil, Türkler, dünyanın 
her tarafından yürüyüş yapacak hale gddiler. Bulgarlar, zulmü durdur
muyorlar. Biz de buna karşı, dünyanın her yerinde pr.otesto yürüyüşü 
yaparız, her türlü . mercie !başvururuz.» 

Tür.kiyede 1980 öncesinde meydana gelen ve çeşitli mihraklar tara
fından kökleşen anarşi ve terör yok edilmiş ve 6 Kasım 1983 seçimleri 
ile Türk insanı hür iradesi ile demokrasinin temeli yeniden atılmıştır. 

Türkiye için yepyeni bir dönem başlamış bulunmaktadır. Bu dönem 
ekonomi bakımından güçlü, ısosyal bakımından binbirine uyumlu bir 
toplum vucüda getirmektir. Dış politikadaki dileğimiz Büyük Atatürik'ün 
ilkelerini kurduğu «yurtta sulh dünya da sulh» prensibidir. 

Güçlü ve kendi kendine yeterli ibir Türkiye ile yurtdışdaki uzama
mızın da güçlü ve itibarlı olması mümkün ol'acaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CHİCAGO'DAKİ TÜRK ,DERNEKLERİ 
YÖNETİCİLERİ İLE YAPTIGI TOPLANTIDAKİ KONUŞMASI 

2 Nisan 1985 

Türkiye' de son 4 yılda önemli değişiklikler oldu. Öncelikle Anarşi 
ve Teııör yok edildi, bilahare siyasi partiler kuruldu ve 6 Kasımda seçim
leri yapıldı. Biz 1.5 yıla yakın bir dönemde ülkenin yaprsında müsbet de
ğişiklikler yaptık. Türkiyenin dış dünyada iti1barını arttırdık. Biz bu me
seleleri miHetimizin büyük fedakarlığı, çok iyi anlayışı, neyin doğru ol
duğunu, neyin olmadığını seçmekteki kabiliyeti ve çalışkanlığı sonucunda 
birer birer aştık. 

Türkiye olarak ibir yandan ekonomik problemlerimizi çözmeye ça
lışırken bir yandan da komşularımızla iyi geçinmek istiyoruz. 

«Komşularımızdan bir sıkıntımız biraz Yunanistan'ladır. Biraz da 
Bulgaristan'la, son haksız ve insaniyet dışı hadiselerden ötürüdür. Bun
lar üzerinde gerekli her türlü girişimi ciddiyetle yapıyoruz. Tabii onları 
kolay .kolay da rahat bırakmayız. Bu işi öyle rahat yapmaları mümkün 
değildir. Yunanistan konusuna gelince, açıkça ifade edeyim ki, biz sade
ce iyi geçinmek istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz. Bunun için Yunan 
başbakanına bir kaç kez zeytin dalı uzattım. Türkiye 50 milyonluk bü
yük bir ülkedir. Yunanistan ise 10 milyon nüfuslu ufak hir ülke ... Onun 
toprağında gözümüz yok, hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Birlikte 
dost olarak yaşarsak onlar da istifade eder biz de yararlanırız. Kavga 
edersek, onlar daha zararlı çıkarlar. Kavga etmemeyi isteyen de biziz. 
Anadolu macerasına onlar geldiler. Maceranın neticesi bellidir. Bir ma
ceraya daha giıımemelerini de tavsiye ettik. Türkiye dostluğa devam et
mek istemektedir. Görüşmekten zarar gelmez. Aksine görüşürsek, sonuç 
çıkar, Yunanlılar'a tavsiyemiz 'bizim gibi yapmalarıdır.» 

Türkiyenin dışarıya açılması konusundaki çalışmalarından biride 
hepimizin bildiği giıbi Av~pa Ekonomik Topluluğu üyeliğidir. AET Tür
kiye'nin büyüklüğünden ürküyor. İlişkilerimiz İspanya ve Portekiz'in 
topluluğa girişlerinin kesinleşmesinden sonra ,şekillenecek» 

Türkiyenin dış dünyada tanıtılması ve Türkiyenin hak ve menfaat
lerinin korunması için yurtdışındaki Türklere yani sizlere büyük görevler 
düşmektedir. Günümüzde milletin temsili sadece resmi ·kuruluşlarla ol
mamaktadır. Milletlerarası diplomaside lobi olarak grublar, güçler tara
fından da etki sağlanmaktadır. Türkiye olarak biz yurtdışın daki Türk 
lobisini yeterince kullandığınız söylenemez. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD BAŞKANI REAGAN İLE BEYAZ 
SARAYDAKİ GÖRÜŞMESİNDEN SONRA BASIN 

MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

3 Nisan 1985 

«Bir Tür.k :baş'bakan tarafından 14 yıldır ilk defa bu büyük ve dost 
ülk.:'ye bir ziyaret gerçekleştirilmesi dolayısıyla, bu ziyaretin bizim için 
özel bir önemi tvardır. 

Görüşmelerimiz kapsamlı, açık ve çok yapıcı geçmiştir. Başkan 
Reagan'a seçimlerdeki parlak zaferi dolayısıyla hükümetimizin candan 
tebriklerini yinelerim. Hepimizin yararına olacağını ümit ettiğim, Ameri
kan ekonomisinin büyümesini sağlaması dolayısıyle başarı dileklerimi 
de sundum. 

Türkiye'nin dikkatle izlemekte olduğu meseleler hakkındaki değer
lendirmelerimizden Başkan'a bilgi verdim. Çalkantılı bir dünyada yaşı
yoruz. Ve Türkiye bakımından, bulunduğumuz ıbölge tehlikelerle dolu bir 
görünüm arzetmektedir. Bu vesile ile, Türkiye ve Amerika arasındaki iş
birliği, dostiuk ve ittifak bağlarının ne derece derin ve kuvvetli olduğu
nu bir kere daha tespit ettik. Özellikle Sayın Başkan'ın ve hükümetinin 
Türkiye'ye ve Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine karşı gösterdiği 
ilgiyi takdirle karşılıyoruz Bu ilgiyi, Türk Hükümeti'nin demokrasiye, 
barışa ve savunmaya bağlılığı hususundaki devamlı kararlılığının benim
senmesi şeklinde mütalaa ediyoruz. 

Reagan yönetiminin, Türkiye'nin yeni ekonomik politikasını gayet 
iyi anladığına inanıyoruz. Görüş teatilerimiz geniş ve cesaret verici bir 
fikir birliğini teyit etmiştir. 

Başkan'a, bölgemizdeki olaylar \hakkında görüşlerimizi aktardım. 
Bizim, bölgedeki bu durumu oldukça tehlikeli ve istikrarsız gördüğümü
zü belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan Reagan'a :bu verimli görüş teatisi için teşekkür ede
rim. Bana göre bu görüşmeler, uzun vadeli bir dostluk çerçevesinde, ortak 
değerlerin ve emellerin paylaşılmasının, ne denli bir anlayış ve uzlaşma 
sağlanabileceğinin teyidi olmuştur.» 

«Ben de, serbest ticaret üstüne ağırlığımı koydum. Sanırım Reagan, 
Boım'da yapılacak zirvede, Avrupa ile problemlerimizi de ele alacak. Fa
kat ticarette liberalizasyona ilişkin görüşlerimizi benimsetir. Türkiye
Amerika arasındaki ticari işbirliğinin çok yakında yeni .boyutlara ulaş
masına çalışacağız.» 

«Mesajımız yerini buldu. Başkan ile Türkiye arasında köprü göre
vimi yaptım sanıyorum. Bundan sonrası Başkan'ın elindedir.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD'DE MİLLETLERARASI 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ YEMEGİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Nisan 1985 

Türkiye bugün 5-6 yıl öncesinin Türkiye'sinden çok farklıdır. Özel
likle son iki yılda ülkenin ekonomik istikrarına kavuşması, anarşi ve te
rörün yok edilmesi. Yatırımların hızlandırı1ması konusunda büyük ıgeliş
meler sağlanmıştır. Türkiyedeki müsbet gelişmelere uygun çevresi hu
zursuz ve sıcak bir siyasi ve askeri gelişme göstermektedir. Bir yandan 
İran - Irak savaşı, diğer yandan Orta - Doğunun huzursuzlukları bölgeyi 
bir barut fıçısı haline getirmektedir. 

Türkiye, Batının yargılarına bağlı demokratik bir ülkedir. Müslüman 
anca'k laikdir. Orta- Doğunun ortağı ancak Batı'nın da parçasıdır. T.ek 
amacımız barış içinde yaşamaktır. 

Türkiyenin özellikle son iki yılda Orta- Doğu ülkeleri i]e ekonomik 
ve siyasi münasebetlerinde büyük gelişmeler meydana gelmiştir . .İslam 
ülkeleri ile Türkiye arasında büyük pı-ojelerin çalışmaları yapılmakta
dır. Petrol ve Tabi Gaz projeleri böyle çalışmalardır. Ancak bizimde 
problemlerimiz vardır. · 

Benzetmek doğru olursa bu problemlerimiz bir kısmı bir nevi aile 
problemi sayılabilir. 

«Yunan hükümetinin hala sözüm ona Tür.k tehdidinden söz etmesi
ne rağmen, bir metrekarelik Yunan toprağında gözümüzün olmadığını 

açıkladık. Yunan vatandaşlarına vizeyi kaldırdık» 

Yunanistan devletine batıyı kaygılandıracak şekilde Balkanlarda 
nükleer silahlardan dur~urulmuş bölgeler istemektedir. Ve yeni savun
ma kavran1larını teşkil etmektedir. 

Bugün Yunanistan'a destek, iyi komşuluk, uzlaşma ve işbirliği an·· 
!aşması öneriyoruz. 

«Bu anlaşma ile iki ülke arasında, hem bugünkü sorunları, hem de 
ilerde doğabilecek anlaşmazlıkları çözebilecek mekanizmalar yöntemler 
getirebilir. Bu anlaşmada, aynı zamanda, karşılıklı olarak bugünkü sı-
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nırların ihlal ediLmemesini garanti altına alaıbiliriz. Biz Türk ve Yunan 
çıkarlarının çelişmediğine inanıyoruz. Bu iki ülke 50 yıl önce çok daha 
güç -durumlardayken dostluk yapalbilmişlerdir. Aramızdaki tüm engelleri 
kaldırmamız gerekir. Gazeteciler, iş adamları, sanatçılar rahatça ibirbir

leriyle görüşebilmelidir, ben de ne zaman ve nerede olursa Yunan lider
liği ile görüşmeye hazırım. Ben Türk halkının iyi niyetine güvendiğim ıgi
bi, Yunan halkının da iyi niyetine güvenmeye hazırım.» 

T~rkiyenin Kıbrıs konusundaki tutumu çok açıktır. Eğer bizler, ta
rih içinde ıÖzel ıbir anı yakalamak istiyorsak o zaman tarihin her anının 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim sadece kendimize değil, çocukları
mıza da saygımız varsa, tarihin bu Özel anını yakalamalıyız. Onun için 
diyorum ki, gelin birlikte tarihi yaşayalım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANADOLU AJANSININ 65 NCİ' 

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE ANADOLU 

AJANSINA GÖNDERDİGİ MESAJ 

6 Nisan 1985 

Anadolu Ajansı yayın hayatındaki görevini 65 yıldır tarafsız ve kap

samlı ibir şekilde yerine getirmiştir. 

Anadolu Ajansının Türk basın camiasında üstlendiği öncülüğü gele

cek yıllarda da aynı şevk ve heyecan içinde devam ettireceğine inanıyo
rum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ROMANYA SOSYALİST 

CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIGINA YENİDEN 

SEÇİLEN SAYIN CONSTANTİN 

DASCALESCU'YA 

His Excellency 
Constantin Dascalescu, 

GÖNDERDİGİ 

MESAJI 

Prime Minister of the Socialist 
Republic of Romania. 

6 Nisan 1985 

On th~ occasion of Your re-election as the Prime Minisier of the 
Socialist ;Republic of Romania, 1 would like to convey to Your Excel
iency, on behalf of the Turkish gov~rnment and on my own behalf, my 
sincere congratul_ation along with my hest wishes for the prosperity and 
happiness of the friendly Romanian people. · 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 27 MART - 5 NİSAN 1985 TARİHLERİ 
ARASINDA A.B.D. YAPTIGI ZİYARET SEBEBİ İLE TBMM'NE 

BİLGİ VERME KONUŞMASI 

9 Nisan 1985 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Marıt -5 Nisan tarihleri ara
sında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığım ziyaret hakkında Yüksek 
Meclise bi1gi sunmak üzere 'huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, bu ziyaret 13 yıldan ıbu yana bir Türk Hükümet Baş
kanı tarafından Amerika Birleşik Devletlerine yapılan ilk resmi ziyaret
tir. Bu itibarla, çok yüklü bir program dahilinde cereyan eden bu ziya
ret, bir yandan ıbaşta Başkan Reagan olmak üzere, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümet çevrelerine ülkemiz ve sorunları, hakkında bilgi vermek, 
ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanlarım Amerika Birleşik 
Devletlerine yetkili şahsiyetleriyle beraberce araştırmak, gerek Türki
ye'nin bulunduğu bö}ge, gerek uluslararası önemli sorunlar hakkında fi
kir teatisinde bulunmak, diğer yandan, Amerikan mali ve iş çevreleri ile 
doğrudan temas sağlamak ve dünyanın basın -yayın merkezi olan bu ül
kede ülkemizin tanıtılması gayelerine müteveccih !bulunuyordu. 

Amerika'ya vasıl olmadan 2 gün önce US News And World Report 
Dergisinde bir mülakatım ile Türkiye hakkında olumlu bir yazı Yayınlan
dı, New- York'ta New York Times, Wall Street journal gazeteleri ile te
mas ettim. Wall Street Journal Gazetesinin Türkiye' deki olumlu gel~şme
ler hakkında yazmış olduğu baş yazı, sanırım son yıllarda Türkiye hak
kında yazılmış olan en önemli baş makalelerden biridir. New Y ork'ta ay
rıca News Week, Forbes dergileri, Avrupa'da yayınlanmak üzere L'Exp
rees v·e Le Point mecmuaları yazarlarıyla da ayrıca konuşmalarda bu
lundum. 

Keza, milyonlarca Amerika'lının seyrettiği NBC Televizyon şebeke
sinin «Today» adlı programına çıktım ve milyonlarca Amerikalıya çeşitli 
konularda Türkiye'nin görüşlerini anlattım. Bu toplantılarda bana yö
neltilen çeşitli sorulara cevaben, Türkiye'nin iş durumu, politikasının 

anahatlan, ülkemizin komşuları ve NATO ile ilişkileri, içinde yer aldığı

mız bölge ile ilgili izahatta bulunmuşumdur. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de bir görüşme yaptım. Bu , 
görüşmede, uluslararası belli başlı konular ve terörizm üzerinde durul-
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du. Kısaca temas olunan Kıbrıs konusunda Genel Sekreter Türkiye'nin 
yapıcı tutumu dolayısıyla bize takdirlerini ifade etti. 

Bu arada New York'ta ayrıca Amerikan dış politikasını yönlendi
ren tanınmış şahsiyetlerin yer aldıkları «Conncil on Foreign Relations» 
adlı kuruluşun davetine icabetle bu kuruluşun mahdut iştirakli bir top
lantısına katıldım. Türkiye'nin iş durumu, uygulanan iktisadi politika, 
uluslararası terörizm hakkında görüşlerimizi dile getirerek, ülkemizin 
gerek için bulunduğu belge, gerek batı camiası bakımından önemini ay
rıca vurguladım. 

Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Kissinger'in onu
rumuza düzenlenen sabah kahvaltısında , Rockfeller gibi dünyaca tanın
mış şaıhsiyetlerle birçok büyük banka ve işadamlarıyla, yazarların iştirak 
ettiği bir toplantıda da geniş bir görüş alışverişinde bulundum. 

50 civarında Amerika Birleşik Devletleri tanınmış işadamı ve ban
kacıyla, Türk işadamlarının buluştuğu öğle yemeğinde Türkiye'nin ikti
sadi potansiyeline, giderek gelişen dış ticaretine, Türk özel teşebbüsünün 
dış ülkelerdeki girişimlerine, ülkemizin tarihi, coğrafi ve kültürel bağları 
bulunan bölge ülkeleriyle artan ilişkilerine dikkaıti çekerek, Türkiye'nin 
yabancı sermaye yatırımları ve ortak girişimler bakımından sağladığı 
imkanları ifade ettim. · Ayrıca, bu işa~amlarının takriben 30-40 kadarıyla 
da ayrıca görüşm,.eler yapaıbilme imkanını buldum. 

New York bölgesinde Türklerle yaptığım toplantıda ve bilahare, 
önde gelen Amerikan şahsiyetlerinin de katıldığı, Türk-Amerikan Derne
ği tarafından düzenlenen 500 kişilik bir akşam yemeğinde de ülkemizi 
tanıtıcı bir konuşma yaptım. 

Öte yandan, New York'ta, talepleri üzerine, Kanada ve Amerika' daki 
Ortadoksların lideri Başpiskopos Yakovas'ı ve Amerikan asıllı Yunanlı
ların en önde gelen derneği AHEPA'nın Başkanı Zambetis'i de ayrı ayrı 
kabul ederek, Türk- Yunan ilişkileri hakkında kendileri ile görüştüm. 
Her iki lider de bana iki ülke arasındaki ge:rıginliğin azaltılması ve ilişki
lerin normalleştirilmesi konularındaki fikirlerimiz paylaştıklarını belirt
tiler. 

Sayın milletvekilleri, ziyaretimizin ikinci merhalesine, Şikago' da 
Türk toplumunun sorun ve temennilerinin dile getirildiği bir toplantıya 
katılmakla başladım . Illinois Valisinin şerefimize verdiği kahvaltı ve ·bi
lahare Belediye Reisi tarafından Şikago Şehrinin anahtarını takdim töre
nini takiben, Amerika Birleşik Devletlerinin ar.ta bölgesindeki 300 kadar 
büyük firma ve holdingi uhdesinde toplayan ve zaman zaman önemli dev
let ve hükümet başkanlarını konuşmaya davet eden «Mid America Com-
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mittee for International Business and Government Cooperation»ın ge
çen kasım ayındaki vaki davetine icadetle, kalabalık bir işadamı toplu
luğuna hitap ettim. Bu konuşmam mahalli radyo ve televizyon tarafın
dan naklen verilmiştir Şikago' dan ayrılmazdan önce Şikago'nun en önde 
gelen gazetelerinden «Şikago Tribune» yöneticileri ile görüştüm. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, ziyaretin son ve Amerika Birleşik 
Devletleri Hükürrıeti ile resmi temaslara ayrılan merhalesi, Washington'
da ,Ba-şkan Reagan ile görüşmeler ve Başkan Reagan'ın onurumuza dü
zenlediği yemekle haşlamıştır. Büyük açık kalplilik ve dostluk havası 

içinde cereyan eden görüşmelerde, uluslararası önemli sorunlar, ikili 
ilişkilerimizin, özellikle ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi im
kanları, askeri ve iktisadi yönden kuvvetli bir Türkiye'nin gerek Batı ge
rek bölgemiz yönünden ehemmiyeti üzerinde ,durulmuştur. 

Bilahara Başkan Yardımcısı George Bush, Dışişleri Bakanı George 
Shultz, Milli Savunma Bakanı Weinberger, Ticaret Bakanı Malcolm Bal
dridge, Hazine Bakanı Baker, Tarım Bakanı Block, AID Başkanı Mc 
Pherson ile iki ülkeyi alakadar eden konularda yararlı fikir alışverişinde 
bulundum. Bu görüşmelerde aynca, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, 
yatırım şartlarının cazipliğini, ihracata yönelik ortak teşebbüs alanlarını, 
memleketimizin Avrupa, Doğu Bloku pazarları arasında işgal ettiği imti
yazlı mevkii, nihayet yetmiş eleman ve teknoloji birikimi 'bakımından 

avantajlarını da açıkladım. 

Savunma konularında eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız, zorunlulukları

mızı dile getırerek 7 /10 dengesinin anlamsızlığı, yardımların gerçek fü. 
tiyaçlara dayanılarak saptanması gerektiği, askeri malzeme imalatını 

müştereken başlatma ve geliştirme lüzumu üzerinde durdum. Bu konu
larda Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle tam bir görüş birliği içinde 
olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettim. 

Amerikan Ticaret Odaları Başkanı Mr. Lessher nnurumuza düzen
lediği sabah kahvaltısına, ülkemizin ileri gelen işadamlanmızın yanısıra 
300 kadar ABD'nin tanınmış işadamı, bankacı, yatırımcı ve üst seviyeli 
yönetici katılmış, kahvaltı sırasında Türk-ABD işadamları konseyinin 
kurulmasına ilişkin belge imzalanmıştır. 

Bu konseyin kuruluşu ile iki ülke arasındaki iş temasları, ticari ve 
yatırım ilişkileri için yepyeni bir devir ve imkanları açılmakta bu ilişkile
rin süratle gelişmesi açısından önemli bir adım atılmış olmaktadır. 

Filhakika, gerek ABD Ticaret Bakanı, gerek Maliye Bakanı ve ge
rekse görüştüğümüz diğer Amerikalı bakanlar, Amerikan iş çevrelerinin 
Türkiye'ye karşı duydukları ilginin müşahhas bir tezahürü olan bu kon-
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seyin kurulmasıyla 2 ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin 

büyük ölçüde kolaylaşacağına inandıklarını belirtmişlerdir. 

ABD Başkanı ve hükümet üyeleriyle yapılan bu görüşmelere para
lel olarak, 2 Nisan 1985 günü öğleden sonra Temsilciler Meclisi Başkanı 
ve Meclis liderleriyle temas ettikten sonra, Temsilciler Meclisi Dışişleri, 
Silahlı Kuvvetler, Tahsisler komiteleri başkan ve üyeleriyle görüştüm. 

3 Nisan 1985 günü öğleden sonra Senato liderleriyle, Senatonun yu
karıda anılan komitelerinin başkan ve üyelerinin katıldığı toplantıya iş
tirak ettim. Her iki toplantıda bir takdim konuşması yaparak, bilahara 
kongre üyelerinin suallerini cevaplandırdım. Takdim konuşmamda; mü
nasebetlerimizle direkt ilişkisi olmayan Kıbrıs dolayısıyla uygulanan am
bar.gonun ordumuzu zayıf düşürdüğü, bu bakımdan da daha geniş ve da
ha ·elverişli şartların ya~dıma ihtiyaç bulunduğunu ·kısaca belirtikten son
ra; yardımın Yunanistanla aramızda 7 /10 gibi bir dengeye bağlanması
nın yanlışlığını ve anlaşmazlığını anlattlıill. Yönetim hangi düzeyde öne
rirse önersin yardımın kongrede artık adet haline gelen bir ·şekilde şu

rasından burasından kısılmasının Türk kamuoyunda yarattığı endişeleri 
gözler önüne serdim. 

Hu arada, istedikleri ülkeye istedikleri cins, miktar ve tarzda yar
dım yapabileceklerini, ancak bizden keserek başkalarına verilmesini hoş
görüyle karşılamakta zorluk çekeceğimizi, her halükarda asıl yapılması 
lazımgelenin, Türk ve· ABD özel sektörünün müşterek savunma sanayii 
imalatına girmek olacağını ifade ettim. 

Zaman zaman değindikleri insan haklan konusunda da Türkiye'nin 
1970'lerden beri geçirdiği sıkıntıları ve aşamaları ayrıntılı şekilde açık
ladıım. 

Bu resmi temaslarımızın yanı sıra, 3 Nisan günü dünyaca ünlü 
«Center for Strategic and İnternational Studies» in onurumuza düzenle
diği ve takriben 1/3'ü kongre üyesi olmak üzere, 250 kişilik bir öğle ye
meğine katılarak, ülkemizin uygulamakta olduğu iç, dış ve iktisadi po
litika hakkında izahat verdikten sonra, Yunanistan Başbakanına yeniden 
barış çağrısında bulundum. Bu çağrımızda, Türkiye'nin barışçı bir po
litika izlediğini, Yunanistan'ın bir karış toprağında dahi gözü olmadığı
m, iki ülke arasındaki sorunların barışçı yollardan ve görüşme yoluyla 
halledilebileceğini, bu maksatla Yunan Başbakanı ile istediği zaman ve 
yerde görüşmeye hazır olduğumu belirttim. Ayrıca, Türkiye'den Yunanis
tan'a tehdit gibi mevcut olmayan bir durumu dünya kamuoyunda devam
lı olarak işlemekte olan Papandreu'ya, Türkiye ile Yunanistan arasında 
mevcut hudutları karşılıklı olarak garanti edecek bir dostluk, uzlaşma 
ve işbirliği anlaşması teklifinde bulundum. Olumlu bir yankı yaratan ve 
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büyük ilgi ile izlenen konuşmamızdan sonra yöneltilen sualleri de ce
vaplandırdım. 

Resmi ziyaretin son günü Ulusal Basın Kulübünün onurumuza ter
tiplediği bir öğle yemeğine katılarak, burada da bir konuşma yaptım ve 
bilahare basın mensuplarının sualleri üzerinde açı.klamalarda bulundum. 
Bu konuşmamız ve yemeğin sual - cevap kısmı bir televizyon kanalı vası
tasıyla 300 istasyon tarafından aynen canlı olarak yayınlandı. 

Bu arada, Dünya Bankası Başkanı ve IMF Başkanıyla da ayrı ayn 
görüşmelerde bulundum. 

Ziyaretin son akşamı Dışişleri eski Bakanı General Haig'in bizi tak
dim eden konuşmasıyla başlayan, Türk Amerikan Dernekleri Assemblesi
nin yemeğinde, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, Türkiye'nin 
Batı camiasındaki yeri, Türk -Amerikan ilişkileri hakkında gerekli iza
hatta bulundum. 

Washington' da da Washington Post gazetesi yöneticileri ile bir sa
bah kahvaltısında buluştum ve Türkiye' deki gelişmeleri kendilerine izah 
fırsatını buldum. Amerika' dan ayrılmadan hemen önce NBC Televizyon 
şebekesine bir mülakat verdim; bu mülakat, ben Amerika' dan ayrıldık
tan sonra pazar günü yayınlandı ve milyonlarca Amerikalı Türkiye'nin 
çeşıtli meselelere yaklaşımını bir Türk Başbakanının ağzından duyma 
fırsatını buldu. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, vaktinizi fazla almamak amacıyla ana .. 
hatlarını sunduğum ABD ziyaretimizin ne kadar yoğun şekilde cereyan 
etmiş bulunduğu takdir buyurulacaktır. Bu seyahat sırasında yaptığım 
bir istatistiğe göre, muhtelif yerlerde 18 konuşma yapmış bulunuy('rum; 
22 resmi temas, 12 .muhtelif radyo, televizyon ve gazete ile mülakat; ay
nı zamanda 250 -300 kadar işadamı ile bir arada bulunma ve bunlardan 
40- SO'si ile direkt görüşme imkanını bu seyahat sırasında elde etmiş bu
lunuyorum. Ayrıca, 5 tane Türk derneği ile de özel görüşmeler yapma im
kanına 'kavuşmuşumdur. 

Gerek başta Başkan Reagan olmak üzere, Amerikan hükümet çev
releriyle, gerek işadamları -ve mali çevrelerle yapılan görüşmeler, bir yan
dan Türkiye'nin tanıtılmasına ve imajının güçlendirilmesine yol açar
ken, diğer yandan ikili ilişkilerimizde yeni bir atılımın ve anlayışın ger
çekleşmesine imkan sağlamıştır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse; ziyaret, konuşmamın başında arz et
tiğim hedeflerine ulaşmıştır. Başta Başkan Reagan olmak üzere, ABD 
Hükümet Çevrelerinde Türkiye'ye karşı büyük bir alaka ve yakınhk gör-
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dük. Ülkemizde demokrasiyi sağlamlaştırma, takip olunan ekonomik po
litika, Tür.kiye'nin barışçı ve çok yönlü dış politika:sı ile NATO İttifakın
da ve ibölgede üstlendiği ve oynadığı rol, muhataplarımızın destek ve tak
dirine vesile teşkil etti. 

Müsaade ederseniz şimdi, Başkan Reagan'ın, kendisiyle görüştükten 
sonra Beyaz Sarayın bahçesinde yaptığı konuşmanın bir iki bölümünü 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Bir bölümünde şöyle diyor : «Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı Ev
ren ve siz, demokratik müesseselerin tekrar ihyası ve ekonomik kalkın
maya yeni bir hız verilmesinde sağladığınız başarıdan dolayı iftihar et
mekıte haklısınız. Güç bir uluslararası ,borç problemini kontrol altına ala
rak, ülkenizi geniş kapsamlı ticarete ve yabancı sermayeye açtınız. Tür
kiye'nin ekonomiık reform programı, cesaret ve uzak görüşlülüğünüzü 
yansıtmakta, Türk halkının irade ve azmini göstermektedir. Vatandaşla
rınızın bu güç ve fakat elzem teşebbüste yaptığı fedekarlıkları anlıyor ve 
takdir ediyorum». 

Gene . bir bölümünde : « Yakıri zamana kadar Ameriıkalılarin · · Çoğu 
Türkiye'yi bir NATO müttefiki olması ile tanımıştır; fakat Sayın Başba
kan, liderliğiniz ve takip etmekte olduğunuz ileri görüşlü politikalar sa
yesinde, şimdi ülkenizi. bir ticaret panteneri olaraik ve finans ile · yatırım 
alanlarında arz ettiği büyük Jmkanlar dolayısıyla daha iyi tanımaya baş
lıyoruz.» 

Gene bir ibö1i1mürrde; «Türkiye, Avrupa ile Asya arasında fiziki bir 
köprü olup, bize özel bir görüş zaviyesi sağlamaktadır. Osmanlı İ~para
torluğu, Avrupa'nın Amerika'yı tanımasından çok da:ha önce Doğu ve 
Batı meselelerini iyi bir şekilde yürütüyordu. Eskiden olduğu gibi bugün 
de Türkiye, Doğu ile Batı arasında diplomatik ve kültürel çok önemli bir 
köprüdür». . 

Muhterem ,milletvekilleri, bir de Washington Büyük Elçiliğimizden 
bugün aldığımız telgrafın bir kısmını kısaca okuyorum : 

«Sübvansiyon uygulandığı ileri sürülere\k tekstil ve hazır giyim eş
yalarımıza uygulanan geçici telafi edici vergi uygulamasının, söz konusu 
uygulamayı başlatan ihracatçıların başvurularını geri çekmeleri ile tama
men ıbugün (8 Nisan) ortadan kalktığı ABD Ticaret 1Bakanlığı yetkilileri 
tarafından bildirilmiştir.» 

Bundan böyle ABD'ye ihraç edilen tekstil ürünlerimizden ilave vergi 
alınmayacağı gibi, bugüne kadar alınan. ilave vergiler de iade edilecektir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HAŞİMİ ÜRDÜN BAŞBAKANI 

SAYIN ZEİD RIFAİ'YE ÜRDÜN'ÜN BAGIMSIZLIK 

GÜNÜ DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ 

His Excellency 
Zeid Rifai 

MESAJ 

Prime Minister of the 
Hashemi.te Kingdom of J ordan. 

10 Nisan 1985 

1 have the pleasure to convey to Y our Excellency, on behalf of my 
Government and my own, my sincere congratulations on the occasion 
of the Independence Day of the Hashemite Kingdom of Jordan and my 
best wishes for Y our Excellency' s personal health and happiness as 
well as for the progr~ss and well - :beinıg of the brotherly people of 
Jordan. 

Please aceept, Your Excellency, the assurances of my highest von
sideration. 

212 



BAŞBAKAN ,TURGUT ÖZAL'IN 
POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 140. YILDÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

BAŞKANLIGINDAKİ BİR HEYETİN KABULÜ 

SIRASINDA YAPILAN KONUŞMA 

10 Nisan 1985 

Ümit ediyorum ki ·Önümüzdeki yıllarda daha güvenli, daha mutlu 

bir Türkiye' de bizim düşündüğümüz rolü emniyet teşkilatımız oynaya
caktır. 

Polis Akademisi Kanununun çıkarılması ile, teşkilatın daha da güçlü 

hale gelmesi sağlanacaktır. 

Biz, emniyet teş.kilatımıro önem veren bir Hükürnetiz. Çünkü mem

lek(;tin emniyetini, me:çnlekettıe sulhun ve sükunun teminini vatandaşın 

işine rahatlıkla gitmesini, geceleyin sokağa rahat çıkabilmesini, herhangi 

bir korkuya kapılmadan işine devam edebilmesini en önemli bir konu 
olarak görüyoruz. Bunu programımızda da açık bir şekilde yazmışız. Bu

nu temin için emniyet güçlerimize özellikle polisimize gelişen, büyiiy~n 
Türkiye'de, şehirleşen Türkiye' de çok daha ileri ~azifeler düşeceğini de 

biliyoruz. Polise fevkalade yardımcıyız. Onun yetişmesi, ihtiyaçlarının kar

şılanması daha iyi vazife görebilmesini temin edeceık araç - gereç ve im
kanlarla teçhizi bizim belli- başlı hedeflerimizden biridir. 

Bu sene Polis Akademisi Kanununu çıkardık. Bu önünıüzdeki yıl
lar.da önemli bir aşama meydana getirecektir. Yüksek tahsilli yetişmiş 
polise şehirleşen Türkiye'de büyük ihtiyaç vardır. Türk Devleti büyüdük
çe geliştikçe bu konulara verilen önem de artacaktır. 

213 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'A F. ALMANYA'DA YAYINLANAN 

STERN MUHABİRİNİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

11 Nisan 1985 

Soru : - Gelecek hafta endüstri ülkesi Türkiye'nin reklamım 
yapmak üzere Federal Almanya' da açılacak Hannover Fuarına geleceıksi
niz. Almanya' da bulunan vatandaşlarınıZJa, Anavatana dönmelerini tav
siye eder misiniz? 

Cevap : - Buna, herkes kendisi karar vermelidir. Türkiye'nin ka
pıları kendilerine açıktır. On veya on beş yıl sonra Almanya' daki yaşam 

ile Türkiye' deki yaşam arasındaki fark bu kadar büyük olmayacak. O 
zaman, ekonomik zorunluklar nedeniyle Almanya' da kalanların sayısında 
daha da azalma olacaktır. Federal .Almanya'ya oranla bizim daha şanslı 
olduğumuz yanlar var : Örneğin, bizde çevre 1kirliliği daıha az, ayrıca ta
biat güzelliği yönünden daha zenginiz. 

Soru : - Şu .sıralar, işsiz Türkler Almanya' dan ayrılıyorlar. Bu 
kişiler Türkiye'de iş bulamıyorlar. 

C ev a p : - Almanya'ya gelen işçiler eğer akıllı iseler para biriktir
mişlerdir. Anavatana döndüklerinde durumları artık Türk işçisi gibi 
değildir. Bizim şartlarınıza göre, küçuk 1kapital sahibidirler. Bunlar, lo
kantalar, tamir atelyeleri veya küçük dükkanlar açıyorlar, yani iş ara
maya çıkmıyorlar. 

Soru : - Ülkemizdeki zaten sayıları fazla olan lokanta, tamir 
atelyesi ve dükıkan sayısı daha da artacak. 

C e v a p : - Bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişi Almanya'dan dön-
dü. Bunların 1hepsine ihtiyacımız var. · 

Soru : - Ülkenizdeki işsizlik oranı yüzde 30- 40 civarında. Siz~ 
ülkenin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek için işbaşına geldiniz. 

C ev a p : - Bizdeki işsizlik oranına gelince.... Herkes bu konuda 
bir şeyler söyleyebileceği inancında. Bazıları yüzde 10, diğerleri yüzde 20 
diyor. Bir çok rakkama rağmen ortada güvenilir bir rakkam yok. Bizde 
Avrupa' da olduğu gibi işsizlik parası ve yardımı olmadığı için, tam ola-
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rak ne kadar işsiz !bulunduğunu bilmiyoruz. Bence işsiz oranı yüzde 12'
dir. Bu da temelde tarım dalındadır. 

S o r u : - Bu durumda yakında Türkiye' de hiç işsiz kalmayacak. 

Cevap: - Hayır, hayır beyler ... Yaz aylarında, işsiz sayısı ger
çekten azalıyor. Kış aylarında ise, erkekler, işsiz oldukları için kahveler
de /oturuyorlar veya Arap Ülkelerine gidiyorlar. Suudi Arabistan'a her ay 
4 bin kişi gidiyor. 

Soru : - İşsiz1ik oranını, belirttiğiniz gibi yani yüzde 12 kabul 
edelim; Hükümetiniz işsizliğe karşı ne yapıyor? 

Cevap : - Biz meseleyi pragmatik görüyoruz. 1Seçimlerden önce 
de belirttiğim gibi, kısa süre içinde bir şey yapamayız. Ülkedeki yüksek 
doğum oranını gözönüne alırsak, işsizliği yenmek için yılda yüzde 7 ora
nında ekonomik ,kalkınma hızına ihtiyacımız var. Bu yolda olumlu geliş
meler 'kaydedildi. İthal ettiğimizden fazla ihracat yapmaya çalışıyoruz, 
bu yolda ilerliyoruz. Da:ha önceleri, ticaret bilançomuz sürekli açık veri
yordu. 

Soru: - Bu yol ne kadar sürec.ek? Zaman darlığ1 içinde değil mi
siniz? İşsizlik ve enflasyon düşmezse, ordunun yönetimi ele almasından 
önceki dönemdeki 1979' dan önceki gibi sosyal huzursuzluk meydana gel
mesi mümkün değil mi? 

Cevap : - Hayır. 70'li yılların sonunda ekonomik darlık içindey
dik. Bugün ise dükkanlar malla dolu, istenen her şey bulunuyor. 

Soru : - Ayda 150 Mark asgari ücretle bu malları ıkim alabiliyor? 

C ev a p : - Bu ücretle çalışan ,kim? Sanayi bölgelerindeki işçilerin 
hepsi bundan fazla kazanıyor. Asgari ücret sadece 'küçük kentlerde, fir
maların daha fazlasını ödeyememeleri halinde veriliyor. Ayrıca, hemen 
tüm işçilerin ek yardımları var. Asgari ücret, 'Sadece kağıt üzerinde mev
cut. 

Soru: - Türkiye' de hayat standardının son yıllarda yüikseldiğini 
mi söylemek istiyorsunuz? Tüm ya!bancı uzmanlar, bunun tersini iddia 
ediyorlar. 

Cevap : - Ben size yeni Türk evlerine gitmenizi tavsiye ederim. 
Buralarda, hemen her evde renkli televizyon, buzdolaibı, hatta belki de 
video göreceksiniz. Biz politikacılar ülkemizi sık sık gezeriz. Ben hiçbir 
zaman pis kıyafetli veya ayakkabısız insana rastlamadım. Bu artık yok. 
Bir kaç yıl öncesine kadar ise lbu durum ço'k normaldi. 

215 



S o r u : - Halk, onlara çok şey vaad ettiğiniz için sizden çok şey 
bekliyor. Örneğin, 1984'te enflasyonu yüzde 25'in altına düşürmeyi vaad 
ettiniz. Şu sıralarda enflasyon oranı ise yüzde 50 dolayında. Üstelik artış 
eğilimi de gösteriyor. 

C ev a p : - 1983 yılı ,sonlarında göreve başladığım sıralar bu oran 
yüzde 60 civarındaydı. 1984 yılı için yüzde 25'i hedef aldık. Ama tabii ki 
bu kadar düşürmek mümkün olmadı. O zaman, bu düzeye inmek için her 
şeyi deneyeceğimizi söyledik. Yıl sonunda yüzde 40 ila 45'e ulaştık. 

Soru: - 1986 başında Ortak-Pazar'ın Türkiye ile yaptığı Assosiye 
iıyelik anlaşması yürürlüğe giriyor. Buna göre, Türklerin, serbestçe, top
luluk üyesi ülkelere, özellikle F. Almanya'ya girmeleri gerekiyor. Ancak, 
Bonn, bu konuda yeşil ışık yakmadı. Siz ne yapaca\ksınız? 

Cevap : - Biz, konuda esneğiz. Ama gene de tam üyelik için çaba 
göstereceğiz. Yıllar sürse bile ... 

Soru : - Ortak- Pazar'a üye ülkeler, bir göç dalgasından mı en
dişe ediyorlar? 

Cevap : - Evet, özellikle insanlardan korkuyorlar. 

Soru : - İşyerini kaybetme korkusu, yabancılara, özellikle Türk
lere karşı düşmanlık. Bütün bunlara rağmen, Türkler, Almanları hala 
yinni yıl önceki gibi seviyorlar mı? 

Cevap : - Bakın dostlarım. Türk insanı dengeli ve . alicenaptır. 
Almanya'da zorluıklarla karşılaşmış olsa bile. Vatandaşlarımız Alman
ya'da çalışmışlar, para kazanmışlardır. Oradaki insanlarca sevilmese de,. 
biz Almanları ,sevmiyoruz diyemeyiz. Bu Türkiye' de de böyledir. Alman
ya' daki koşulları kabul ediyoruz. Çünkü orada iyi para kazanılmakta, bu
radaki aile fertlerine gönderilmektedir. Size diyebilirim ki, Türk işçileri 
Almanya' dan döndüklerinde gururla, kendilerine ait büyük otomobiller
le, Alman aramalarıyla dolaşmaktadırlar. Bunlara nerede sahip olmuş
lardır? Almanya' daki çalışmaları sayesinde. Bu nedenle de Almanya'ya 
karşı değildirler. 

Soru : - Ülkenizin iki eski Başbakanı Demirel ve Ecevit'in onar 
yıllık siyaset yasağı var. Bunu doğru buluyor musunuz? 

Cevap : - Bu kararı askerler aldılar. Anayasaya göre on yıl sü
reyle politika yapamazlar. Askerler, Demirel ile Ecevit'in Türkiye'de 70'li 
yıllarda hüküm süren anarşik ortamdan sorumlu olduğu görüşündeler. 

Soru: - Siz bu görüşü paylaşmıyormusunuz? 

Cevap : - Hayır. Ben her ikisinin de politikaya geri dönmelerin
den korkmazdım. Partim de korkmazdı. Ancak, ülkenin böyle bdr adım 
atmak için gerekli ortama gelip gelmediği ise başka bir konu. 
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Soru: - 1980 Mart ayından buyana Türkiye' de ilk defa gösteriler 
yapıldı. Bulgaristan' da baskı altında oldukları öne sürülen Türk azınlık 
için. Bugün İstanbul ya da Ankara' da, Hükümetinize veya fiyat artışlarına 
karşı böyle serbestçe gösteri yapılabilir mi? 

Cevap : - Beyler, size gazetelerde hergün eleştirildiğimi söyleye~ 
bilirim. Hatta haksız olarak eleştirilmekteyim. 

S o~ u : - Ama gazetelerdeki eleştiriler ile sokaktaki eleştiriler ay
rı şeyler, Yani, Türkiye' de politiik gösteri yapmak mümkün mü? 

C ev a p : - Sıkıyönetim Yasaları izin verdiği takdirde mümkün-
dür. 

Soru: - Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde mevcut 
sıkıyönetim, değil mi? 

Cevap : - Evet. Ancak bir çok ilde kaldırılmıştır. Sıkıyönetimi 
hir yana bırakalım, bir çok yerde hükümete karşı gösteri yapacak kişi 
de çıkmaz. 

Sor iı : - ... Demek oluyor ki, gösteri yok. Uluslararası Af Örgütü 
ve Arthur Miller ile Harold Finter gibi Türkiye'yj ziyaret eden ıYazarlar 
ülkenizde politik suçİulara sistemli . şekilde işkence yapıldığını öne sürü
yorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? 

Ce va p : - Bakın. Bay· Miller, Amerika' da basın özgürlüğü olma
dığını da iddia ediyor. 

Sor u : - İyi, ancak şimdi Türk cezaevlerinde işkence yapılıyor 
mu? 

C ev a p : - Bu sorunun özellikle Almanya' da şiddetle tartışıldığını 
söylememe izin veriniz. Öte yandan, ben U A O'ne bir mektup :yazarak 
niçin Bulgaristan'a gidip de, orada Türk azınlığın yaşadığı köylerdeki in
sanların öldürüldüklerini niçin araştırmadıklarını sordum. 

S o r u : - Peki, sizdeki işkence durumu nasıl? 

Cevap : - Kuşıkusuz, bazı yeterli eğitimi olmayan kişiler, gar
diyanlar, subaylar, tutuklular zorluk çıkardıklarında, işkence olarak ni
telebilecek davranışlarda bulunuyorlar. Ancak, her olay araştırılmakta
dır. Size, işkence yapılıp ta sorumlularının cezalandırıldıkları 40 ya da 
60 olay sayabilirim. Ancak, Türkiye dışında, ülkemiz hakkında yalanlar 
yayan kişiler var. 

Soru : - Türkiye' de hale 25 bin dolayında politik tutuklu olduğu 
doğru mu? 
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Cevap : - Hayır. Benim düşünce biçimime göre, siyasi tutuklu 
yok. ama, sizin ölçülerinize göre, kuşkusuz siyasi tutuklulardan söz edi
lebilir. Bizde, ·komünist kışkırtıcılar, tahrikçiler cezaevine girer. Eğer bi
ri «Ben komünistim» derse hapsedilir. Bu, yasa gereğidir. Ancak, bu ya
sa, çok eskiden beri, Atatürk zamanıından buyana mevcuttur. 

S o r u : - Bu yasayı doğru ıbuluyor musunuz? 
• 

Cevap : - Bu konu başka, bu yasa bir defa mevcut, Avrupa bunu 
anlamıyor. Çünkü orada komünist partiler yasaldır. Bizde ise yasaktır. 

S o r u : - Hükümetinizi eleştiren bazıları, sizin Başbakan olarak 
ön planda ekonomiden sorumlu olduğunuzu, iç düzen ve güvenlikten, ön
ceki gibi bugün de askerlerin sorumlu olduklarını söylüyorlar. Bu doğru 
mu? 

Cevap: - Hayır. 

S o r u : - Muhalifleriniz sizin askerlerin kuklası olduğunuzu öne 

sürüyorlar? 

Cevap : - Bu doğru değil. Bakınız. Ben sokağa çıktığımda in

sanların beni ne kadar sevdi'klerini hissediyorum. Halk, kuklaları sevmez. 
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ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN TURGUT 
ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ BİRİNCİ BÜYÜK 

KONGRESİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Muhterem Anavatan'lı Arkadaşlarım, 

Değerli Misafirler, 

Basının Mümtaz Temsilcileri, 

13 NİSAN 1985 

Bugün burada memleketimizin her köşesinden, köylerimizden, kasa
balanrmzdan, şehirlerimizden, bir milyona yakın üyemiz tarafından seçi
lerek gelen delege arkadaşlarımız, demokrasi tarihimizde en fazla oyu alan 
partimizin milletvekilleri, \bele.diye başkanlarımız ve aramızda bulunan 
misafirlerimizle muhteşem bir taıblo sergilenmektedir. Ve !bu taıblo sadece 
iki yıl içerisinde meydana gelmiştir. ' Bunu geleceğimiz için fevkalade 
önemli görüyor, Yüce. Allah'a Hamdederek sözlerime başlıyorum. ilk Bü
yük kongremizin aziz Milletimize ve memlekıetimiz~ hayırlı olmasını te
menni · ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, Muhabbetle kucaklıyorum. 

Muhterem Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, 

Partimizin kuruluşunu meydana getiren sebepleri ve parti felsefe
mizin esaslarını bu ilk büyük kongremiz dolayısıyla anlatmayı faydalı gö
rüyorum. 

1982 Temmuzundan hükümetteki Başbakan Yardımcılığı görevim
den ayrıldıktan sonra, yurtiçinde yaptığım gezilerde vatandaşlarla çeşitli 
temas imkanları buldum. Kahveıde, yol kenarında, küçük toplantılarda, 
sanki fikir birliği etmişcesine, vatandaş bana devamlı olarak «Parti Kur, 
Destekleyeceğiz» telkini yaptı. Bana bu telkinde bulunanları dikkatli ola
rak tahlil ettiğimde, onların değişik gruplara mensup ve daha önce çeşitli 
partilere oy vermiş kimseler olduğunu gördüm. Söylediklerinde samimiy
diler: Bu fbir nevi değişiklik ve yenileşme i'htiyacının işaretiydi. 

Kendi kendime yaptığım muhasebe sonucunda vardığım kanaat şuy
du; Parti kurma teşebbüsünde bulunmadığım takdirde kendimi vebal al
tında hissedecektim. Hesap günümün sorumluluğunu duydum ve karar 
verd1m. 
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Parti kurma safhasına gelindiğinde bazı dostlar muhtelif selbepler 
ileri sürerek beni bu işten vazgeçirmeye çalıştılar. Birçok eski siyasi dost
larım ise şu veya bu şekilde destek olmak bir tarafa, parti teşebbüsüne 
girmememi tavsiye ettiler. · 

Değerli arkadaşlarım, bu şartlar altında partiyi kurmak hiç ·de ko
lay olmamıştır. 

Partiyi kurduğumuz 20 Mayıs 1983'ten itibaren dört ay içerisinde, 
yurt çapında teşkilatlanılması. milletvekili aday listelerinin· tanzimi ve di
ğer meselelerin 'halledilmesi için geceli gündüzlü büyük bir gayretle çalı
şılm1ştır. 

İşin başından itiıbaren benhnle yola çıkanlara, kurucularımıza, teş
kilat mensuplarımıza ve milletvekili seçimlerine kadar fedakarca çalışan 
bütün arkadaşlarıma teşekkÜrü bir borç biliyorum. 

Partimizin kuruluşunda, teşkilatlanmamızda ve Milletvekili adayla
rının tesbitinde eski siyasi kadrolardan istifade etmek imkanımız olmadı. 
Aksine onlar kendilerinj bizden uzak tutarak tebessümü tercih ettiler. 

Değerli Arkadaşlrırım, 

Şimdi parti programımızı, felsefemizi izah etmeye çalışacağım, Şu
nu özellikle belirtmek istyorum ki parti programımız çok dikkatle hazır
lanmış bir dökümandır. Aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmei1 en ufak 
noktasını değiştirmek ihtiyacını duymadığımızı memnu~iyetle jfade edi
yorum. 

Anavatan Partisi umdelerini üç ana fikir altında toplamıştır; Parti
miz Milliyetçi Muhafazakar, Sosyal Adaletçi, Rekabete dayalı Serbest 
Pazar Ekonomisi'ni esas almaktadır. 

Milletimizin çok büyük bir ekseriyeti örf ve ananelerine, Milli, ma
nevi ve tarihi değerlerine bağlıdır ve bunları korumaya özen gös terir. İyi 
olanı, kıymetli olanı muhafaza eder, aynı zamanda açık fikirli, ileri gö
rüşlü ve tolerans sahibidir. Bunun için Milliyetçiyiz, Muhafazakarız . 

Bizim Sosyal Adalet anlayışımız uzun bir tarih boyunca sahip oldu
ğumuz Milli ve Manevi hasletlerimize dayalıdır. Aile ve komşuluk bağları, 
yardımlaşma, dayanışma duygularımız dünyaya gelmemizle başlar ve ge
lişir. Fırsat eşitliği bizim tarihi malımızdır. Köylerimziden veya sonradan 
İslamı kaıbul eden vatandaşlarımızdan sadrazamlar, devlet adamları ye
tişmiştir. Bizde aristokrasi olmamıştır. Beylik, paşalık gibi ünvanlar hiç
kimse için kalıcı olmamıştır. Komşumuz aç iken tok uyumamız ·hoş gö
rülmez, kendi nefsimiz için istediğimizi başkaları için de istememiz şart 
koşulmuştur. Sosyal Adalet bizim aslımızıda, inancımızda ve hayat tarzı
mızda vardır. 
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Halkımızın 'büyük çoğunluğu çiıftçi, esnaf, tüccar ve diğer meslekler
den meydana gelen serbest teşebbüs sahipleridir. Rekabete dayalı sosyal 
Piyasa Ekonomisi üretilen malın kaliteli ve ucuz olmasını sağlar. Büyük 
tüketici kitlenin menfaatlerini en iyi şekilde korur, Toplumu geliştiren, 
memleketi ileriye götüren sistemdir. Son bir buçuk yılda serbest rekabe
tin getirdiği avantajlar ortadadır. Bütün dünyada ileri ve sanayileşmiş 
ülkelerin sistemi budur. 

Sevgili Arkadaşlarım, 

Milletimizi birleştirmenin ana esaslarını bu şekilde tesbit ettikten 
sonra daha önceki siyasi görüşleriniz ne olursa olsun, geliniz, bu görüşlerin 
çatı~ı altında, Anavatan'da toplanalım dedik, geçmişteki hiç bir partinin 
devamı olmadığımızı söyledik zaten şu veya bu şekilde 12 Eylül öncesinin 
ayırımlarına gitmek memleketi aynı siyasi kavgalara, geriye götürmek 
olurdu, Biz her zaman şunu söyledik; partiler devam etmez. devam eden 
sağlıklı fikirlerdir. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

insanları bir araya getirmenin_ çeşitli yolları vardır. 

Bunlardan ··birincisi ·kavga yoludur. Bir gruıbu başka bir grubun kar
şısına koyarsanız, hasım gösterirsiniz, hedef gösterirsiniz, bu kolay yol
dur ama, memleketi kavgaya götürür, insanları kamplara ayırır. Biz bu 
yolu hiçbir zaman tercih etmedik. 

Bizim tercih ettiğimiz yol daıha zordur, fakat daha faydaİı, daha tu
tarlı bir yoldur. Bunun temeli sevgiye, insan sevgisine dayanır, · önemli 
olan çocuklardan lbaşlayarak ve hiç ayırım yapmadan insanları sevebil
mektir. Yaratılışında iyiyle kötüyü bember barındıran insana yaklaşma
nın en güzel yolu ona sevgi göstermekten geçer, biz bütün :insanlara sev
giyle bakıyoruz, bütün insanları seviyoruz, bizimle beraber olsunlar veya 
olmasınlar herkese hizmet götürmek istiyoruz. Şimdiye kadar yaptığım 
konuşmaların çoğunda bu konu üzerinde durdum, !bunun bir izah tarzı 
olarak çocukların bizi sevdiğini, gençlerin bizi tuttuğunu, orta yaşlılarla 
beralber olduğumuzu ve yaşlıların da duasını aldığımızı dile getjndim, biz 
bu anlayışla yola çıktık. Başarılı olmamızın sırrı buradadır. 

Şunu tekrar açıkça söylüyorum: Anavatan Partisi kavgadan uzak bir 
partidir. Dikkat ediniz, biz hiç bir zaman polemiğe girmek istemedik, bel
ki bir iki defa ufak tavizlerde bulunulmuştur ama, onların bile doğru ol
madığını sonradan anladım. 
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Biz, mes'eleleri polemik havası içerisinde değil, daima hizmet esası
na göre ele aldık. Yapacağımızı söyleyeceğiz, yaptığımızı ve nasıl yapaca
ğımızı anlalacağız, neyi ne zaman ekle edeceğimizi anlatacağız, -prensibi
miz budur hiçbir zaman diğer partilere şu veya bu şekilde kavgaya sebep 
olacak daıvranışlarda bulunmamız mümkün değildir. Bunu milletin takdi
rine ·'bırakmak en doğru iştir, Milletimiz, geçtiğimiz dönemlerin kavgasın
dan bıkmıştır. Kavganın memleketi nereye götürdüğünü hep beraber gör
dük, bugün dalhi aynı şeyleri söylüyorum, Biz kavganın yanında değiliz, 
kavgaya taraf da değiliz, taraf olmamız da hiç bir zaman mümkün değildir. 

Biz, memleketi ileri götürmeye ve büyük bir ülke haline getirmeyi 
azmettik. 

Muhterem Arkaıdaşlarım, 

Bi~çoklarının düşündükleri hilafına milletvekili genel seçimleri Ana
va tan Partisi'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonucu ne içerde, ne dışarda 
tahmin edebildiler. Memleketimizde en yakın dostlarımız bile böyle bir 
sonuç alabileceğimizi beklemiyorlardı. ama değerli arkadaşlarım, bu işe 
girdiğim günden itibaren seçimi alacağımızı ta!hmin ediyordum. Hatta 
birkaç kurucu arkadaşımla baştan beri neticeden emindik. 

Seçimi müteakip bu defa ıda iktidarın bize verilip verilmiyeceği tar
tışrp.a konusu yapıldı. Çeşitli görüşler ileri sürüldü, ancak sonunda bütün 
buniarın doğru olmadığı ortaya çıktı, Anavatan iktidar oldu ve icraatına 
başladı J 

Gündemde ikinci önemli bir seçim daha vardı : Mahalli İdare Seçim
leri, Bu konuya da değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gilbi, milletvekili seçimlerine sadece üç parti girmişti. 
Bu seçime girmeyen bazı partiler kendilerinin da!ha köklü olduklarını, 
daıha fazla desteğe sahip olduklarını söylüyorlardı. Yurtdışında da konuyu 
bu şekilde empoze ettiler mahalli seçimlere girersek iktidar partisini alte
deriz dediler. 

Bu durumda önümüzde değişik ihtimaller mevcuttu, Mahalli seçim

leri mevcut kanuna göre yapmamız halinde bu partilerin seçime girmeleri 

mümkün değildi. Çünkü kongrelerini yapmamışlardı, istediğimiz takdir
de Mahalli Seçimlere sadece parlamentoda grubu bulunan üç parti olarak 

girerdik ve diğer partileri beş yıl boyunca seçimlerden uzak tutardık, böy

le bir davranıştan dolayı kimsenin bizi sorumlu tutma imkanı bulamıya
cağını da bifüassa iıfade etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarım 'biz bu yola başvurmadık, çünkü biz, demok
rasiyi esas alan, varlığını demokratik sistemde gören bir partiyiz. Demok
rasinin memleketimizde sağlam bir şekilde yerleşmesini şiar edinmişiz. 
Hayatiyetimizi bunda, Millet reyinde görüyoruz. Konuya bakış tarzı böy
le olan ıbir partinin diğer partileri seçim dışında bırakması düşünüle

meZıdi. 

Nitekim her türlü riski göze alarak, ortaya konulan iddiaları çürü
tebilmek, memlekette partimize karşı olan teveccühün gerçek olduğunu 
gösterebilmek, aksi varit olduğu takdirde yeniden genel seçimlere !başvur
mak için, parlamento dışındaki partilerin de mahalli seçimlere katılmala
rını sağlayacak değişikliklerin yapılmasına karar verdik, Yüce Mecliste 
gerekli kanuni değişiklikler yapıldı, buyrun «Hodri Meydan» dedik. Ne
tice hapimizin malumudur. 

Kanaatimce neticesi bakımından 25 Mart Mahalli seçimler 6 Kasım. 
seçimlerinden daha önemlidir, her şeyden önce demokrasimiz ve partimiz 
üzerinde estirilen şüpheler bertaraf edilmiştir, iktidarımız güçlenmiştir. 

25 Mart seçimlerinin tahlili ortaya önemli noktalar koymaktadır. Bi
rincisi, il genel meclisi sonuçlarına göre, şayet bu seçimler milJetv~kili 
genel seçimi olsa idi -sist'?mden do~ay1 çıkaracağımız milletvekili sayısı 
291 olacaktı. Bizden sonra gelen ikinci parti ise lOO'ün altında, ondan son
ra gelen parti ise sadece 19 milletvekili çıkarabilecekti. 

İkinci önemli konu, şehir nüfusumuzun aşağı yukarı % 85 'ini ihtiva 
eden bütün büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir dahil Anavatan'ın 
kazanmış olmasıdır. İslarrbul'da 16-0, Ankara'da 6-0, İzmir'de 4-0 olarak 
belediye seçimini partimiz almış, ayrıca Adana, Bursa, Diyarıbakır, Gazi
antep, Sivas gibi bir zamanlar genellikle Sosyal Demokrat görüşlü parti
lere oy veren şehirlerimizin hepsi de Anavatan için oy kullanmışlardır. 67 
İ1

1

iı"i SS'inde ve 1.700 belediyenin 900'den fazlasında belediye başkanlığı 
seçimlerini kazandık. Tabiatiyle asıl önemli olan büyük şehirlerdeki aldı
ğımız sonuçtur, bunu ıbir kere daha vurgulamak isterim. 

25 Mart Mahalli İdare· Seçimlerinden sonra yapılan 40' dan fazla Be-· 
lediye seçiminde oy nishetimiz arttı ve daha fazla belediye başkanlığına 
sahip olduk. Yapılan seçimlerin çoğunu da biz aldık. 

Bütün bu söylediklerimden gelmek istediğim bir nokta var. Seçim
ler bütünüyle şu gerçeği ortaya çıkarmış ve Anavatan iktidarına şu mesa
jı vermiştir: «Seni Seçtim, İcraatına Devam Et». 

'Bizde Milletimizden aldığımız bu güçle vaadettiğimiz bütün konular
da çok köklü icraata giriştik. 
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Muhterem Arkadaşlarım, 

Huzur ve Güven'in temini konusundaki dikkatimizi sürdürmekteyiz, 
Diğer taraftan tekrar demokratik siyasi hayata geçişimizden bu yana, bu
güne kadar 44 ilde sıkıyönetim kaldırılmış, 12 ilde de sıkıyönetimden ola
ğanüstü hale geçilmiştir. Belirli bir süre sonra bülün illerimizde normal 
hale geçilebilecektir. Anarşi ve teröre karşı yürütülen mücadeleyi sonuna 
kadar devam ettireceğimizi vurgulamakta yarar görüyorum. 

İcraatımızda ortadireğin güçlendirilmesini hedef alan ve sosyal ada
let anlayışımızı en iyi şekilde ortaya koyan uygulamalar ağırlık taşımak
tadır. Bu konuda yaptıklarımızı sıralıyorum : 

Türkiye' de uzun yıllar vergi adaletsizliği olduğu, işçi memur ve üc
retlilerin fazla vergi ödediği, vergi yükü ağırlığının bunlar üzerinde oldu
ğu söylenip durulmuş, buna muka:bil herhangi bir tedbir alınmamıştır. 
Bizim iktidarımız döneminde ise ücretlilerin bir milyon' a kadar olan gelir
lerinden alınan vergi, 1983 yılında % 35 iken, bu nisbet geçen yıl % 30'a, 
bu yıl ise % 25'e düşürülmüştür. 

İkinci önemli mesele ücretlilere faturalı vergi iadesi sisteminin ge
tirilmesidir. Bu uygulama geçen yıl başlatılmış, vergi iadesi nisbetleri bu 
yıl daha da arttırılmıştır. Vergi iadelerinin toplamı 200 milyar liranın 
üzerindedir, böylece ücretliler.in vergi yükleri büyük ·çapta aşağıya indi
rilmiştir. 

Faturalı vergi iade sisteminin çok önemli diğer bir faydası da bize 
vergi kaçaklarını asgariye indirme imkanı vermesidir. Daha önce vergi 
vermeyenden daha fazla vergi alınmakta ve bunlar ücretlilere tahsis edil
mektedir. Diğer ifade ile vermeyenden alıp, ağır yük altında olana bir nevi 
sosyal transfer yapılmaktadır. Bu şimdiye kadar hiç bir iktidarın dokun
madığı konulardan biridir. 

Ortadirekle, dar gelirli vatandaşlarımızla doğrudan ilgili bir icratı
mız da konut meselesidir. Bunu ·iki kısımda mütalaa edeceğim: 

Birincisi ·gecekondu :ve ruhsatsız konutlar.dır. Yıllardan beri, özellik
le gecekondu bölgelerinde yaşayan işçi, memur, esnaf, orta halli ve fakir 
vatandaşlarımız gecekondularında tapusuz veya yerine göre ruhsatsız 
oturmaktadırlar ve bunların derdine hiç bir iktidar devrinde çare buluna
mamıştır. 

Biz geçen sene çıkardığımız İmar Affı Kanunu ile bu meseleye kesin 
çözüm getirdik. Bu arada muhaliflerimiz bunu önlemek için ellerinden ge
leni yaptılar, basında aleyhimizde çok yazılar çıktı. Yapacaklarımızın uy
durma olduğu jfade edilmeye çalışıldı. Ama bugün vatandaşlarımız yüz-
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binin üzerinde tapu taJhsis belgesini fiilen almışlardır ve bütün vatandaş
larımızın tapuları önümüzdeki 1,5 - 2 yıl içerisinde verilecektir. Bunların 
yekünü 1,5 milyon civarındadır. Bu önemli bir sosyal meseledir ve ta
mamiyle ortadireğe hitap etmektedir. 

İkincisi konut meselesidir, Türkiye'de vatandaşlarımızın en önemli 
dertlerinden biri başını sokabilecek bir yuvaya sahip olabilmektir. Biz
den önceki iktidar dönem.inde bu konu ele alınmış ve bir konut kanunu 
çıkarılmıştır, ne yazıkki, kanun düşünüldüğü gibi işlememiş, kaynak bu
lunamamış ve üç yıl içerisinde toplam olarak ancak 20 milyaı~ lira tahsis 
edileıbilmiştir. 

Biz kanunu yeniden düzenledik, bir çoğunun inanmamasına rağmen, 
sosyal adalet anlayışımıza uygun sağlam kaynaklar meydana getirdik, da· 
ha önce kaçakıçıya, uygun karaborsacıya giden kaçak sigaradan, lüks eş
yadan, lüks otomobil ithalatından, daha !birçok lüks ithalattan, içilen 'si· 
garadan ve kısmen akaryakıttan sağlanan bir konut fonu tesis ettik, Bu 
fon tamamiyle bütçe dışındadır. Son 6-7 aylık tatbikat devresi içerisinde 
fonda 115 milyar lira birikmiştir ve bunun 90 milyar lirası fiilen konut 
sorununun çözümüne ~ullanılmıştır, 30 bin konut geçtiğimiz yıl tamam
lanmıştır. Bu sene bu sayı 100 bin'i aşacaktır, ayrıca 9 bin civarında Ferdi 
Konut Kredisi verilmiştir ve bunların bir kısmı evlerine girmişlerdir. 

Dikkat edilirse bu sistemle hem sosyal adalet temin ediliyor, kaçağa , 

karaborsaya, haksız kazanca giden imkanlar ortadireğe kaynak oluyor. 
Yani zenginden alınıyor, fakire ve muhtaç olana veriliyor ve bütün herhan
gibir sızlanmaya meydan verilmeden yapılıyor. 

Konut sektörünün canlanmasıyla beraber~ memlekette iş sahasında 
da da önemli bir hamle yapılmış olmaktadır, mesela, 1980'den bu tarafa 
ilk defa geçen yıl çimento tüketimi % 17 civarında artmıştır. 

Şimdi çiftçilerimiz için yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. 

Herşeyden önce çiftliğimizin mahsulünü iyi değerlendirdik. Tatmin
kar destekleme fiyatları verdik, ihracat kapılarını açtık, zirai kredileri 
artırdık. Çiftçimizin gelirini geçtiğimiz senelere kıyas edilmeyecek şekil
de iyi bir noktaya getirdik, gübresini temin ettik tohum meselesini kökün
den hallettik, Çiftçimizin vergi muafiyeti ve defter tutma mecburiyet sı
nırını üç misline çıkardık Et ve Süt hayvancılığını, tavukçuluğu teşvik için 
sanayi yemine % 20 sulbvansiyon getirdik. 

Sevgili Arkadaşlarım, 

Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen kredileri büyük miktarda arttır
dık .. Bundan daha önemli olarak yurdun her tarafında küçük sanayi site
leri yapımına başlandı ve bu kesimde çalışan vatandaşlarımıza yeni im-
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kanlar getirildi. Hiç bir devrede bu kadar fazla sayıda küçük sanayi sitesi 
ele alınmamıştır. Üzerinde çalıştığımız bir başka konu da şoför esnafımı
zın taksitlerindeki benzin motorlarını dizel motor ile değiştirmek ve mas~ 
raflarını asgariye indirmektir. Finansmanı sağlanan bu projenin bu yıl 
içerisinde başlıyacağını ümit ediyorum. 

Sosyal Adalet anlayışımızın bir başka teza!hürü öğrencilerimizle il
gili alınan tedbirlerdir. Bir taraftan belediyel.erimiz, mahalli idarelerimiz 
hemen her yerde çocuk bahçesi, çocuk farkı gibi yaıırımlara süratle de
vam ederken, bilhassa gecekondu bölgelerinden başlayarak okullardaki 
çocuklarımıza fındık, kuru üzüm ve süt gibi gıda maddeleri veriyoruz. Bu 
tatbikat küçük çocuklarımızın beslenmesine yardımcı olacaktır. 

Üniversite gençlerimize ve ailelerine yardımcı olmak bakımından 
yurt kapasitesini büyük ölçüde arttıracak yatırımlara fiilen başlamış bu
lunuyoruz. Son 30 yıldan beri yüksek okullarımızdaki yurt kapasitesi an
cak 50 bini bulmuştur, Biz sadece bu yıl, önümüzdeki 6-7 ay içerisinde 
buna 40 bin yatak daha ilave edeceğiz. Böylece bu meseleyi kökünden 
halletmeye kararlıyız. 

Aziz Arkadaşlarım, 

Memlekette hayat pahalılığı ile ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu 
meselenin maalesef devraldığımız ta!blonun tesiriyle, bir süre devam ede
ceği göıülmektedir. Bu yılın ortasından itibaren enflasyon hızında çok cid
di yavaşlama alametleri belireceğini kuvvetle ümit ediyorum. 

Bu yıl başından itibaren çok önemli bir vergi sistemini, ·katma değer 
vergisini başlattık, uzun zamandan 'beri tartışması yapılan bu sistem de 
Anavatan iktidarınca realize edildi. Hatırlayacağınız gibi ilk uygulamaya 
başladığımızda çok büyük gürültüler koparılmıştı, biz ise 2-3 ay içerisin
de sistemin oturacağını iddia etmiştik. Dediğimiz olmuştur. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Önemil konularımızdan biri işsizliktir. Gittiğimiz her yerde, özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da kalkınmada öncelikli yörelerde bu 
konu hepimizi üzmektedir. Ama biz her zaman ifade ettiğimiz gibi, seçim 
meydanlarında da çok açık bir surette söylediğimiz gibi, işsizlik kısa sü
rede hallolacak bir konu değildir. Bugün memleketimizde yılların birik
tirdiği bir işsizlik vardır. Bizim genel olarak takip ettiğimiz iktisadi poli
tika mese]eyi en iyi çö:zjecek yoldur. 

İşsizliğe bir çare olarak biraz önce söylediğim konut meselesini ön 
planda tuttuk. Çünkü konut sektöıü inşaat sektörüyle birlikte büyük bir 
iş kapa itesi ·meydana getirecek, istihdam dmkanları artacaktır. Buna ila-
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v.eten, seçim sırasında da ifade ettiğim gibi Kamu Ortaklığı Fonu'nu ku
rarak, yani sizin anladığınız şekilde köprüleri, baraj1arı satarak temin 
edilen )kaynaklarla yeni iş ·sahaları açmaktır. Biliyorsunuz «Sattırmam, 
sattırmam» denildi ama, neticede hem de çok kısa zamanda satıldı ve 
milletimiz buı1dan büyük yarar sağladı. Bakınız burada bir taşla iki kuş 
vuruluyor. Birincisi çok büyük ;bir kısmı ortadirek olan vatandaşlarımı
zın tasarruflarını iyi bir şekilde değerlendirme imkanı sağlanmıştır. İkin
cisi ise toplanan paralarla önemli baraj ve hidroelektrik santralların in
şaatına hız verilmiştir. Ortadirek diyorum, zira yaptığımız tesbit]ere göre 
satışların önemli bir kısmı 50 bin liralık, 100 bin liralık gelir senetlerinde 
olmuştur. 

Bu sene Kamu Ortaklığı Fonu'nda toplanacak miktar asgari 130 
milyar liradır. Konut Fonuna ise 200 milyarın üzerinde para gelecektir. 
Diğer destekleme fonlarında ise ayrıca 40 - 50 milyar lira toplanacaktır. 

Böylece, birçok hidroelektrik santral devreye girerken, Kamu Or
taklığı Fonun'daki kaynak ]da bir çığ gibi büyüyecek, bunlar yeni yatırım

lara, karlı yatırımlara kaydırılacaktır. Kuwetle ümit ediyorum ki 2 yıl 
sonra Kamu Ortaklığı Fonuna gelecek para miktarı 400 milyar liraya yük
selecektir. Yapılan yatırımlarla 1bir taraftan sulama, enerji ve yol gibi 
meseleler halledilirken, .daha fazla istihdam imkanı da sağlanacaktır. Te
sislerin devreye girmesiyle, özellikle zirai üretimin artması, sanayinin 
gelişmesi sayesinde ilave' iş imkanları ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Şimdi, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkınmada öncelikli 
yöreler ;meselesine geliyorum. Biz bu konuda çok özel bir ·program uy
gulayan ilk iktidarız. Bu bölgelerde çalışanlara asgari geçim indirimini 
5 katına, hatta bazı projelerde görevli bulunanlara 6- 7 katına kadar yük
seltme imkanı getirdik. Bununla, 'bu bölgelerde çalışan 'ücretliler 40- 50 
milyar lira daha fazla gelir imkanına kavuşmuşlardır. Bahis konusu uy
gulama ilk defa yapılmaktadır. Kalkınmada öncelikli yörelerimizde ya
tırımların teşviki Jiçin birçok yeni 'tedbir getirilmiştir. Burada çalışanla
rın lojman meselesine ağırlık verilmiştir. 

Bu yıl bu bölgelere köy elektrifikasyonu, yol, su, sulama gibi hiz
metlerin çok hızlı lbir şekilde götürüleceğini açıkça ifade ediyorum. Bu
ralarda özel bir program uygulanacaktır. Bunun için hertürlü hazırlık 
yapılmıştır ve mevsimin müsaadesi ile hızla başlanacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin birçok ıdertleri vardır. Bu dertle
rin çarelerini Anavatan iktidarı getirmiştir. Biraz önce bahsettiğim Kamu 
Ortaklığı Fonu'ndan bölgedeki muhtelif altyapı projeleri desteklenmek
te, hem de kamu sektörü ile özel !sektörün ortaklaşa iştirak {~ttiği sanayi 
projelerine katkıda bulunulmaktadır. 
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Bürokrasi konusunda da fevkalade önemli adımlar atılmıştır. Nü
fus kağıdından ~irai kredilere, ehliyetten pasaporta kadar birçok konu
larda formaliteler basitleştirilmiştir. Bürokrasinin ortadan kaldırılma
sında büyük gayret sarfedilmesine rağmen bunun asırlık bir mesele ol
duğunu unutmamak gerekir. Daha üzerinde çalışacağımız çok mesele var. 
Şimdiye kadar el atılmasından bile korkulan birçok meseleyi iktidarımız, 
herhangi bir sıkıntıya da sebebiyet vermeden halletmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Çeşitli meseleler hal yoluna konulmuştur. 

Devlet teşkilatının yeni bir yapıya kavuşturulması yönünden. bakan-
ı ıklar yeniden tanzim edilmiştir. 

Kamu idaresinde çalışan personel için yenilikler getirHmiştir. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri reformu gerçekleştirilmiştic. 

Mahalli idarelere büyük önem verilmiştir. Büyük şehir belediyeleri 
ile diğer belediyelerimiz çok geniş imkanlara kavuşturulmuştur. Halka 
hizmet eden, halka doğrudan hizmet götüren bütün belediyelere ve özel 
idarelere bütçeden ayrılan paylar kademeli bir şekilde \1987 senesine ka
dar, % S'den % 13'ün üzerine çıkarılmaktadır. Ayrıca, yerinde toplanan 
vergilerin % S'i üç büyük şehre verilmektedir. Bu da mahalli ~darelere 
sağlanan önemli bir destektir. 

Sevgili Arkadaşlarım, 

Şimdi kamu iktisadi teşebbüslerine geçiyorum. Bu kuruluşlar yıl
lardır ekonomimize yük olan zarar eden teşebbüslerdir. Anavatan idaresi 
zamanında ise bunlar büyük ·çapta, ekonomiye yük değil kaynak sağlayan 
teşekküller haline getirilmiştir, kara geçmişlerdir. Biz milletin ve devle
tin parasıyla kurulan bu tesisleri iyi çalıştırmak ve iyi çalışır şekilde mil
lete devretmek ~orundayız. Onun için bunların, toplu sözleşmeleri de da
hil olmak üzere; her konusuna dikkatli bakmak gerekmektedir. Bunlar 
eğer ayakta duramazlarsa, hem buralarda çalışan işçilerimize büyük zor
luklar gelir, yani 'iş kaybına ,uğrarlar, hem de memleket enflasyon fela
ketinden kur tulamaz. Böylece memlekette yeni yatırımlar da yapılamaz 
hale gelir. Onun için, kim ne derse desin, bu teşebbüsleri karlı hale getir
meye, ibunların zarar etmemelerine, bunun için de, toplu sözleşmelerinde 
ölçülü davranmalarına, bu memleketi seven, bu memleketi idare eden in
sanlar olarak, bu teşebbüslere yatırılmış olan millet parasına sahip çık
ma bakımından fevkalade dikkat etmeye mecburuz. 
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Muhterem Arkadaşlarım, 

1984 yılında ülkemiz son 6 yılın en yüksek kalkınma hızına ulaşmış 
ve GSMH '% 5,9 oranında artmıştır. İhracatımız ilk defa 7 milyar dola
rın üzerine çıkmıştır. Bunlar ,sağlık ve ümit verici göstergelerdir. 

İktisadi politikada aldığımız bazı kararları hatırlatmakta yarar gö
rüyorum: 

Kambiyo rejiminde önemli ;düzenlemeler yapılmış, üzerinde döviz 
taşımak suç olmaktan çıkarılmış, yurt dışına çıkışlar serbest bırak1lmış, 
dövizli mevduat sjstemi getirilmiş, 'kıymetli taş ithali serbest hale geti
rilmiştir. 

Servet beyanı kaldırılmıştır. 

Yatırımları teşvjk sistemi basitleştirilmiştir. 

Şimdiye kadar her \biri başlı başına büyük bir tabu olarak kabul 
edilen bu konularda getirilen yenilikler reform niteliğjndedir. 

Değerli Arkadaşlarım, 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi, .eğitim ve öğretım 
en fazla önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu itibarla ke
miyetin yanında keyfiyet meselesine de ağırlık vermemiz gerekmektedir. 
Çocuklarımızı ve gençlerimjzi, örf ve ·adetlerimize saygılı, inançlı, fayda
lıyı zararlıdan ayırdedecek kadar ölçülü, milletin birlik ve bütünlüğünü 
herşeyin üzerinde tutan bir şuura sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve 
şefkat besleyen medeni insanlar olarak yetiştirmeyi, başlıca görevimiz 
sayıyoruz. Eğitim ve öğretim politikamızın esası buna dayalıdır. 

Öğretmenlerimizin meselelerine sahip çıkılmıştır. · Gelirleri nisbi 
olarak iyileştirilmiş, bir taraftan meslekledni sürdürerek yüksek :tahsil 
yapmaları imkanı sağlanmıştır. Aile bütünlüğünün temini için öğretmen
lerimizin eş durumu halledilmiş, huzur getirilmiştir. 

Her il'e ·bir Anadolu Lisesi projesi yürürlüğe konulmuş, 30 civarın
da Anadolu Lisesi açılmıştır. 

Özel eğitim kurumları ile ilgili kanunda değişiklik yapılarak, müte
şebbislerin eğitim alanında '. yatırım yapmaları teşvik edilmiş, böylece 
imkanı olanların bu okullarda okumasıyla az gelirlilere devlet okulların
da daha fazla yer açılmıştır. 

Çocuklarımızın .daha başlangıçtan itibaren modern imkanlarla ye
tiştirilmesi elzemdir. Bu itiba:r;la orta öğretim sistemimizde bu yıl · ıooo, 
gelecek yıl 5000 bilgisayarı devreye sokmayı planladık . . 
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Çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönüyle en -iyi şekilde'" yetişme

leri için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 

Sağlık meselesinin iyileştirilmesi için yeni sağlık ocakları yanında, 
müstakil 'çocuk )lastaneleri de yapılmaya başlanmıştır. İlçelerde dağınık 

. halde bulunan sağlık hizmetleri ve personeli devlet hastanelerinde top
lanmaya başlanmış, halkımızın illere gitmekten kurtulması imkanı geti
rilmiştir. 

Vatandaşlarımıza sağladığımız sosyal imkanlar arasında, Bağ-Kur 
Kanununun tadil edilerek 300 bin kişiye sigorta imkanı getirilmesi, tarım 
ve orman :işçilerinin sosyal sigorta içerisine alınması, tarımda kendi nam 
ve hesaplarına çalışanların sigorta kapsamına alınmaları önemli gelişme
lerdir. Ayrıca, yurt dışındaki işçilerimizin ikinci emeklilik haklarında ko
laylıklar yapılmış, pasaport işlemleri basitleştirilmiş ve Batı Almanya'
daki tasarruf hesaplarının Türkiye'ye ~ransferi sağlanmıştır. 

Değerli Arkadaşlarım, Sayın Misafirler, 

Hükümet olduğumuzdan bugüne kadar dış politikada aktif bir yol 
izledik. r. 

Ortadoğu ve İslam ülkeleri ile münasebetlerimiz olumlu yönde ge
lişmeye devam etmektedir. ' 

Mensubu bulunduğumuz Batı dünyası ile Ortadoğu ülkeleri arasın
da . köprü görevini ifa edebilmemiz ve bundan memleketimizin en ıiyi şe
kilde yararlanabilmesi için her türlü gayreti sarfetmekt~yiz. 

Aramızda çeşitli meseleler bulunan komşumuz Yunanistan'a çeşitli 
vesilelerle 'dostluk .,elini uzattık. Karşı tarafın meseleleri tırmandırma tav
rına karşı bu tutumumuzu devam ettireceğiz. 

Bulgaristan'ın soydaşlarımıza karşı yürüttüğü insanlık dışı muame
leleri endişe ile takip ediyoruz. Bulgaristan'ın bu )konuda yürüttüğü po
litikadan biran önce vezgeçmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz. · 

İkisi de dostumuz olan İran ve Irak arasında devam .eden savaşın 
her iki ülkeye ve bölgeye pahalıya malolduğuna inanıyor, bu sebeple en 
kısa zamanda sona ermesini temenni ediyoruz. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Ana vatan iktidarı, Ana vatan .Partisi daha iki sene dolmadan memle
ketimize önemli bir siyasi güç olmuştur. En büyük siyasi güç haline gel-· 
miştir. 
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Biz yepyeni bir partiyiz. Memleketimizin parlak geleceğini biliyoruz. 
Bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek için herkes <çok sıkı bir tempo ile 
çalışmak mecburiyetindedir. Herkesin istemek yerine fedekar1ık etmesi, 
daha fazla istemek yerine bu memlekete birşeyler vermesi lazımdır. İleri 
ülkeler ile aramızdaki .'mesafeyi ancak bu şekilde kapatabiliriz. Çok ça
lışmak ve aynı zamanda akıllıca gayret sarfetmek zorundayız. Memleke
timizin tabii kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalı, insanımızın gücün
den, kabiliyetinden en iyi şekilde istifade 1etmeliyiz. Biz bütün bunların 
nasıl yapılacağını ve nasıl başarıya ulaşılacağını en iyi şekilde planlamış 
bulunuyoruz. 

Memleketimizin son 4-5 senede ve özellikle Anavatan iktidara gel
dikten sonraki 1,5 sene içerisinde büyük değişikliklere sahne olduğu 
aşikardır. Memleketimizin itibar grafiği son 4- 5 ~enede ve özellikle son 
1,5 sene içerisinde fevkalftde yukarı çıkmıştır. Bunu biz söylemiyoruz. 
Bunu bütün dünyada bu meseleleri bilen çevreler söylüyor. Kredi itiba
rımız yanında, bölgedeki saygınlığımız da Başbakan olarak yaptığım ıyurt 
dışı gezilerde ve ülkemize yapılan ziyaretlerde açık bir surette görülmek
tedir. Türkiye bugün, dostluğu aranan, düşmanlığından çekinilen bir ülke 
haline gelmiştir. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, ülkemizin içinde bulun
duğu bu gelişme. ve itibar grafiğinin yukarı gitmesinden dolayı başları 
daha dik hale gelmişlerdir. Bunu gittiğimiz her yerde büyük bir memnu
niyetle müşahade ediyoruz. 

Sevgili Arkadaşlarım, 

Anavatan iktidarı ve 'Anavatan Partisi bu gelişmenin en önemli mu
harrik gücüdür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım, dostun düşmanın her

kesin gözü bizim üzerimizdedir. Çünkü, bugün memleketimizde Anavatan 
Partisi'nin, Anavatan iktidarının alternatifi yoktur. Bunu ftekrar ifade 

ediyorum. Herzaman olduğu gibi buna yine kızanlar olacaktır, ama bu 
bir gerçektir. Bu gerçeği bilhassa söylüyorum ki, bütün \mensuplarımız, 
buna göre, olgunluk içerisinde hareket etsinler. Bunun önemini bilerek, 
bunun mesuliyetini omuzlayarak hareket etmeleri gerektiğinin şuurunu 
taşısınlar. 

Biz önümüzdeki yıllarda ileri ve modern bir ülke hayal ediyoruz. 
Bunun gerçekleştirilmesi için bütün gücümüzle ve gayretimizle çalışıyo
ruz ve çalışacağız. Şimdilik hayal ettiğimiz, iama hakikat olacağına ve 
kısa bir zamanda hakikat olacağına, önümüzdeki 5 - 10 yıl içerisinde 
hakikat olacağına inandığımız Türkiye' de çok şey değişecektir. 
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Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her tarafına geniş eks
pres yollarla ulaşılabilir, büyük limanları, havameydanlan hemen hemen 
yurdun her tarafında modern sulama tesisleri bulunan, büyük barajlara 

sa'hip, bütün köyleri pırıl pırıl aydınlatılmış bir Türkiye ... 

Şehirleri muntazam, hava kirliliğinden uzak, yeşil sahaları, çocuk 
parkları, spor tesisleri, doğusuyla batısıyla gelişmişlik farklarını asgariye 
indirmiş bir Türkiye ... 

Ordusu güçlü, düşmanlarını korkutan, dostlarını sevindiren bir 
Türkiye ... 

Okulları cıvıl cıvıl sıhhatli çocuklar ve gençlerle dolu, en modern 
vasıta ve imkanların uygulandığı sağlık tesisleri tertemiz, en iyi şekilde 
ihtimam gösterilen ve yurdun her tarafından kısa zamanda ulaşım im
kanına sahip modern hastaneler, sağlık ocakları \>'e çok iyi yetişmiş hem
şire ve hekim kadroları ile donatılmış bir Türkiye ... 

İnsanları mutlu, birbirini seven, sayan, birçok ülkenin örnek diye 

gösterdiği 60 'milyonluk ıbir Türkiye ... 

Bu güçlü, büyük, ileri Türkiye hayal değildir. Önümüzdeki 10 sene 
içerisinde böyle bir hedefe varmak, böyle bir Türkiye'ye· erişmek bizlerin 
gücü dahilindedir ve Allah'ın :izniyle bu hedefe muhakkak erişilecektir. 

Ancak bunun için, bu hedefe kısa sürede varmak için, Ana vatan' da 
arı gibi çalışmalı, birlik ·ve beraberlik içerisin~e arı gibi çalışmalıyız. 
İşte (böylece sembolümüzün neden Türkiye hariktası üzerinde arı oldu
ğunu ve ismimizin neden Anavatan konulduğunu bu son cümlemde ifade 

etmiş oluyorum. 

İlk büyük Kongremizin tekrar \hayırlı ve başarılı geçmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANAP KURUCULAR KURULUNDAN 

ÇIKARKEN GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMA 

13 Nisan 1985 

«Biz iki seçim kazandık ve hem merkezi ıhükCımette hem mahalli 
idarelerde iktidar olduk. Bu nedenle bizim üzerimize geleceklerdir. Bunu 
tabii kabul etmek lazım. Ama biz milletin reyini, hem de iki defa alarak 
geldik. 25 Mart'tan sonra yapılan 40 küsür yenilenen seçimde reylerimi
zin arttığını müşahade ett:iik. Bu da demektir ki vatandaŞın teveccühü 
bize devam etmektedir. Böyle çalışmaya devam edersek teveccüh de de
vam edecektir. 

Önümüze ne kadar engel çıkarsa çıksın, ne kadar düzen kurulursa 
kurulsun, ne kadar aleyhimize plan yapılırsa yapılsın birer birer yok olur. 
Ben partiyi kurmadan önce de planlar vardı. Eski siyasi · güçler destek 
vermedi. Aleyhimizde plan yapanlar varsa, bir takım hazırlıklar yapanlar 
varsa, onlardan daha büyüık planlar yapan vardır dedim. Nitekim öyle 
oldu. Gene de söylüyorum. memlekete hizmet edenler takdir edilir. Bu
gün edilmezse yarın edilir, yarın edilmezse hesap günü takdir edilir. Za
ten önemli olan ha1kın ı::ızasını almaktır». 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ARNAVUTLUK SOSYALİST HALK CUM

HURİYETİ EMEK PARTİSİ BİRİNCİ SEKRETERİ SAYIN ENVER 

HOCA'NIN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE BAŞBAKAN SAYIN ADİL 

CARCANİ'YE GÖNDERDİGİ BAŞSAGLIGI MESAJI 

Ekselans 
Adil Carcani 
Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Başıba!kanı 

13 Nisan 1985 

Arnavutlu1k Emek Partisi Birinci Sekreteri Enver Hoca'nın vefatını 
derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 

Mütefevva, halkı ve ülkesinin refahı için çalışmış değerli bir devlet 
adamıydı. Türkiye Arnavutluk ilişkileri Enver Hoca'nın kıymetli katkıla
rıyla büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

Bu elim kayıp nedeniyle Hükumetim ve şahsım adına Zat-ı Alinize, 
Hükumetiniz üyelerine ve Enver Hoca'nın ailesine en derin taziyetlerimi 
sunarım. 
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BAŞBAKANve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ BİRİNCİ 

BÜYÜK KONGRESİ KAPANIŞ KONUŞMASI 

14 Nisan 1985 

Muhterem arkadaşlarım 

Türkiyemiz birçok badirelerden gelmiş geçmiştir. 1946'dan beri de
mokratik sistem içersinde yaşıyoruz. Ama unutmayınız ki bir takım fa
sılalarla bazen inkıtalar meydana geldi. İşte onun için, Türkiye' de demok
ratik sistemi yerleştirmek için, bir daha her 10 senede ibir inkıta olma
ması için siyaseti iyi kullanmak lazımdır. Eğer siyaseti iyi kullanmazsak 
çuvalı patl"tırsınız. Testiyi yerine götürmek lazım. Suyla dolu olarak gö
türmek lazımdır. Benim Anavatan'ı kurarken en öuemİi düşüncelerimden 
bir tanesi budur : Memleketin meselelerini suhuletle götürelim, insanları 
birbirine kaynaştıralım. . · 

Niçin her 10 senede bir müdahale oluyor. Unutmayınız ki, 1980 mü
dahalesinden önce siyaset sahnesi bir kavga sahnesi haline gelmişti. Bir
birinin boğazına sarılmaya hazır gruplar memleketin bir tarafından bir 
tarafına şehirlerde hareketler .... hepsi var. ve memleket bir uçurumun 
eşiğine gelmişti. 

. Onun için . ibizim iktidara geçişimiz ye 15 aydır bµ me~lekette ka
deme kademe örfi idqreyi l{:ald_ırışımız ve merrileke1te herhangi bir prob
lem çıkarmadan götürüşümüz, eski devirlerle mukayese edilirse fevka
lade başarılıdır. Bunun böyle olmak mecburiyeti vardır. Türkiye'de ha
kjkaten milletin reyine sahip çıkmak istiyorsak, ilk yapacağımız iş ·de
mokratik sistemi tam manasıyla yerine oturtmaktır ve yolu da buradan 
geçer. İyi bir siyasetle meseleyi götürmek lazımdır. 

Partinin kuruluş günlerinden itiıbaren, birliikte çalışmak isteyen 
herkese, «bu partiye girmek içiil' birşey beklemeyin. Burada karşılık bek
lemeden çalışırmısınız?>> dedimi Partileri menfaat meseleleri dejenere 
ettirir. 

Eğer, parti bir menfaat meselesine bulaşırsa işte o zaman partiler 
. dejenere ·olur. Geçtiğimiz yıllarda biz bunun misallerini çok · gördük. İş 
takibinden· ·tutunuz da traktör tahsisim', çimento tahsisine kadar ... Şu 
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partiliye bu partiliye ... Bizim programımız bizim anlayışımız bu değildir. 
Bize serbest bir ekonomi politikası güderek, bu memlekette herşeyi ser
best hale getirdik. Artık devletin hükümetin, bakanlığın tahsisi diye bir
şey kalmamıştır. Ne döviz tahsisi vardır, ne çimento tahsisi vardır. ne de 
traıktör tahsisi vardır. Menfaat kapıları kapanmıştır. Bir tek kapı var
dır; o da millete memlekete hizmet kapısıdır. 

Partililerimizin hükümetin istenilen tayinleri yapmaması konusun
daki eleştirilerine gelince; Bu eleştiriler partizanlık yapmadığımızın is
patıdır. Memlekte en iyi şekilde hizmet etmekten başka kaygımız yoktur 
ve işi ehline verdik. 

«Demokrasi ile ilgili olarak benim hiç bir şey söylemediğim ileri sü~ 
rülüyor. Parlak sözler söylemekten pek hoşlanmam. Parlak sözler söyle
yip hiç bir şey yapamamaktansa söylediğini yapmak daha doğru olur. 

Demdkrasinin yerleşmesi konusunda en büyük delil şu muhteşem 
kongredir. Demokrasiyi nasıl kuracağız, nasıl demokrasi kurulur, lafla 
mı kurulur. Bunun en güzel örneği Anavatan Partisidir. 

Menfaatleri bozulanlarız. Anavatan Partisini bölmek, parçalamak · 
için uğraşabilirler. 

Devamlı olarak şunu söyleyecekler, «şu grup, şu gruba karşı». Bi
zim içimizde bir basit yarış olduğu takdirde bile bunu bir başka türlü 
adlandırmaya kalkacaklardır. Onun için ikaz ediyorum, sakın ha bunlara 
kanmayınız. Bunlar için söylenecek en güze) söz; bunlar zaman tünelin
de on iki eylül öncesinde kalmışlardır . . Orada kalsınlar. · 

Memleketimiz çok değişmiş ileri gitmiştir. 

Türkiye'de köylüsünden kentlisine kadar çok şey değişiyor. Dikkat 
ediniz, bizim reylerimizin tabanı epey faııklı bir tabandır. 

Milliyetçi, muhafazakardır, ama çok daha geniş bir tabanı vardır. 
Büyük şehirlerin hepsini biz aldık. Bn tabanımız büyük şehirlerde de 
vardır. Onun için büyük şehirler, küçük şehirler, önümüzdeki yıllarda 
nüfusları devamlı artan yerlerde, hangi iktidar döneminde, milliyetçi mu
hafazakarlar bu şehirlerde iktidar oldular? Pek azdır. 

Onu sadece Anavatan yaptı. Onun için bizim prensibimize, insanları 
bir araya getirmek formülümüze fevkalade dikkat etmeliyiz. Bünyemize 
kim gelirse gelsin, kimseyi dışlamayalım. İktidar olmanın yolu grubu bir 
bütün halinde götürmektir. 

Memlekette iş yapmak istiyorsak, halkın reyini almak istiyorsak, 
özellikle dikkat edeceğimiz, zaman zaman buradan oraya değişen bir ha-
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reketli grup vardır. Bunlar da şehirlerdedir. Bunların oyunu almaya bü
yük ihtimam göster.eceğiz. Sebebi şu; ihtimam göstereceğiz ki millete, 
memlekete hizmet için iktidar olalım. 

Parti üye sayımız 800 bin oldu. Bu sayının gelecek iki yıl içinde iki 
milyona çıkarılması lazımdır. 

Önümüzde zor günler vardır. Zor günlerden geldik. Zor günleri hal
letmek için, istemek yerine birşeyler verebilmek lazımdır. Parası olan pa
rasıyla, aklı olan aklıyla memlekete yardımcı olmalıdır. 

Bu memlekete hizmeti yaparız. Bunu yapabilmek için de birli.ık ve 
beraberlik içinde olmalıyız. Ben bu işin zor olduğunu biliyorum. Bu işe 
girdiğim zamandan beri işin kolay olmadığını biliyorum. Bakan arkadaş
larımın işi zor, Başbakanlık, Bakanlık öyle fazla beğenilecek yerler de
ğildir. İğneli koltukta oturuyoruz. Bir tek şey bizi memnun eder, o da mil
letin teveccühü. Ne kadar para verilirse verilsin hiç bir şey bu işin altın
dan kalkılmasını karşılamaz. 

Bunun ~çin arı gibi çalışmalıyız. Arı gibi çalışacağız. Türkiye'yi daha 
ileri götüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki, Anava
tan Partisi, bu kongresi ile sapsağlam bir büyük parti, Türkiye'nin en 
büyük siyasi gücü olmuş~ur. · 

Ve bundan sonra da bir çığ gibi büyümeye devam edecektir. hepi
nize saygılar sunuyorum. Sağolunuz varolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA'DA YAYINLANAN 

YOMIUR GAZETESİ MUHABİRİNİN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

14 Nisan 1985 

Soru : - Sovyet Başbakanı Tı'l<!honov'un Türkiye'yi ziyaretinden 
sonra Türk - .Soıvyet füşkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz.ı? Sovyetler -Bir
liği .ile olan siyasi ilişkilerinizi geliştirmeyi ya ıda derinleştirmeyi düşünü
yor musunuz? . 

· Cevap ·: - Bild.iğiniz gibi Türkiye ve Sovyetler Birliği farklı as
keri paktlarda. yer almaktadırlar. 'Ancak, :Türkiye ve Sovyetler Birliğinin 
.ayn paktlara bağ!ı olmaları ve farklı ·ekonomik ·sistemlere sahip olmaları 
.iyi ticari ilişkiler sürdürmelerini engellemem~ktedir. Ticari tve ekonomik 
. ilişkilerimizde meydana gelecek artışların, !bazı görüş ayrılıklannın, hat
ta önemli siyasi görüş ayrılıklarının gideril!llesinde yararlı olacağı inan
cındayız. Sovyetler Birliği ile orta~ _sınıra sahip_tek Nato üyesi ülke Tür
kiy~·diı~. 1J3u" fbakımdan, 1siyasi açıdan ıaynı cizgide olınasa bile 'Sovyetler 
Birliği ile iyi füşkiler içinde olmak is·teriz. ;Böyle ıbir ilişkinin, · Sovyetler 
Birliği ile gelecekteki ilişkilerimiz üzerinde de olumlu et~isi olacağına 
inanıyorum. Sovyetler Birliği ile olan ilişkilıerimiz bu esasa göre geliştir
mekteyiz: Sovyetler Birliğine bazı şeyler satıyor, bu ülkeden de bazı şey
ler satın alıyoruz. Halen elimizde doğal gaz projesi vardır. Bu projenin 
boyu tlan büyük tür. 

Sizin de jsabetle söylediğiniz \gibi Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir 
köprüdür. Ancak aynı zamanda İslam dünyası He batı arasında da 'hir köp
rüdür. 

S o r u : - tkinci sorum ABD ile olan ilişkilerinizle ilgili. Kıbrıs ih
tilafı, ya da Kıbrıs sorununw1 or,taya çıktığı yetmişli yıllarda Londra'da 
iıdim. O 1tarihlerde 1Türkiye, ABD'nin sürdürdüğü politikadan hoşnut de
ğildi. Hatta, Türkiye, ülkedeki Amerikan askeri üslerini kapama 9-<:ararı 
almıştı. Bu 'hususu da dikkate alarak ABD 1ile olan ilişkilerimizi nasıl 
değerlendi dyorsunuz? 

C c va p: - ABD, (bizim muttefikimiZJdir. ABD, sadece Nato ilyesi 
olduğumuz için değil ve fakat ikili ilişkilerimize dayalı 'olarak yıllarca 
Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardımda ·bulunmuştur. İsabetli işaret 
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ettiğiniz giibi, 197'4' deki Kı1brıs buhranı sırasında iki ül'ke arasında dddi 
bir sorun çıkmış ve bu durum daha bir ıkaç yıl sürmüş.tü. ABD Kongresi , 
yerel /bazı lobilerin ·de tahrikiyle Türkiye'ye s.ilah lSatışına ambargo koy
muş ve bazı kredi ıtahditleri getirmişti. Bu 1dönemde ilişkilerimiz bir öl
çüde ıgerıginleşımişti Bu kriz sona erdiğinde gerek Türkiye'nin gerekse 
ABD'nin fbirbirlerini daha iyi anlamaya başladıklarına inanıyorum. Ben
ce güç ıdönem sona ermiştir ıve halen ·çok :daha iyi ilişkiler içinde bulun
maktayız. İl.işkiler1mizi bu esasa göre geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, bu 
buhranın sonucu olara!k !her iki ülke de Kıbrıs ve Ege ile ·ilgili meseleleri 
daha iyi anlamışlardır. Öyle sanıyorum iki ABD arzuladığımız ölçüde ol
masa bile 1974'e kıyasla 1bugün ıbu sorunlara \karşı 'daha iyi bir anlayış 
içindedir. 

S o r u : - Sayın .Başbakan, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile !batı ara
sında iköprü oLrnaya çalıştığını ıSöylediniz, bu açıdan ABD'nin ıorta- doğu'

daki askeri politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle ABD'nin 
acil müdahale gücü projesi için gerekli kolaylıkların sağlanmasından 
yana olup olmadığını sorma!k isterim. 

C ev a p : - ABD ile bu konudaki ilişkilerimiz NATO' dan geçer. Bi
zim savunma taa1hhütlerimiz de NATO'ya ·karşıdır. Temel kural lbudur. 
Bu konuda ise ayrı anl~şmalar gerekmektedir. Bu yönde !bir ·talep olma
mış, idolayısıyle herhangi bir müsaade de verilmemiştir. 

Soru: - Sanıyorum komşumuz Yunanistan ile ıde :sorununuz var. 
Y m;.an !Başbakanı Papandreu'nun ·kısa bir süre öncesi onayladığı savun
ma doktr.ininde, 'Yunanistan'ın başlıca ya ıda ibirinci derecede Sovyeıt:ejnize 
hedef )_olduğu resmen !belirleniyor. Bu 1konuda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Normal olarak düşündüğünde, yani normal mantığa 
göre ıbizatrhı bu ;nokta ilginç bir paradoks \vardır. Gerek Yunanistan ve 
gerekse Türkiye, NATO 'üyesidir. NATO ise, esas itibariyle Varşova Pak
tından gelebilecek tahditlere karşı kurulmuş hir savunma ittifakıdır. Yu
nan Başlbakanı ise ihedef ıoldukları başlıca Teh'den değil Uoğu'dan ı:gel· 

diğini söyleyerek esas ıdüşmanın ıTürkiye olduğunu ima .ediyor, o zaman 
bu mantığa .gfüe kendilerine NATO' da ne aradıklarını sormak ve görü
nüşe göre !bulunmaları gereken pakta girmelerini söylemem gerek. Dav
ranışlarının Dünya'yı yanlış yönlendirmek ıolduğunu ·sanıyorum. Dahili 
politi'ka uğruna siyaset oyunlan~a :kal'kışıyor. Kuzeyden değil de doğudan 
bir tehlikeye iffiaruzsa neden NATO'da 'kalmaya devam ediyor. İktidara 
gelmeden, 1981'de NATO'dan çıkacağını beyan etmişti. Ama öyle yapma
dı. Bu ıda doğmyu söylemediğini göstermektedir. 
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Soru : - Şimdiki sorun İran - Irak savaşılarıy la i1gili, Türkiye ha
len her iki ülke ile işbirliği ve dost ilişkileri sürdürdüğü alışılmamış ibir 
durumdadır. Özelli'kle de Türkiye Irak'la lboru hattı !bağlantısına ısaılıip~ 
tir. !Aynı zamanda radyo haberlerine göre Tüııkiye şimdi de İran'a bom 
hattı döşenmesi için izin vermektedir ya da vermiştir. Buna göre lkörfez 
savaşına barışcı bir ·çözüm için arabuluculuk .yapmaya hazır mısın. '.Bu 
yönde planlarınız var mı? 

Cevap : - Söyleyeyim, hem İran hem .de Irak ile ıortak 'hudutları 
olan tek ;ülke Türkiye' dir. Her ikisiyle ıde dostane iyi Hiş kilere sahibiz. 
Zaten Irak ıçıkışlı bir petrol boru 'hattı ·var, buna paralel ikinci boru hat~ 
tının inşası için de anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Belirttiğimiz gibi 
İran'la !bir (boru ihattı ·konusunda prensip anlaşmasına varmış /bulunu
yoruz. Bir de yakında Türkiye 'üzerinden Avrupa'ya uzanan gaz boru hat
tı var. Haklı ıolarak bütün ıbunlar, ·savaşan ülkeler arasında arabuluculuk 
imkanlarına ·sahip tek ülkenin ;Türkiye olduğunu vurgulamaktadır. Biz 
de bunu yapıyoruz. Araıbulucul uk gayretlemizle savaşa son verilmesine 
çah~ıyoruz. Ancak bu alışılmış, bir çözüm getirilmesi son derece güç 
bir savaştır. 

Soru:~ Sayın Başbakan, yakın bir gelecekte bu iki ülkeyi ziyaret 
planlıyor musunuz? 

Cevap : - Geçen yıl hem İran'ı hem de Irak'ı ziyaret ettiin. Her iki 
ülkrnin başbakanları da beni ziyaret ettiler, şimdi sıra bende, muhtemelen 
bu yıl içinde ziya~etlerine gideceğim. Ancak henüz tarih belirlemiş deği
lim. 

Soru : - Bu sorum ülkenizin iç politikası ya da sorunlarıyla ilgili, 
korkarım bu ·soru oldukça hassas, ;Sayın Başbakan, ancak . Dünya'nın en 
tanınmış ıdergilerinden Londra' da yayınlanan Economi'Sıt' e göre özellikle 
sizin ıcabalarınızla Türkiye giderek Demokratik bir ülke haline gelmekle 
bernber 'hala tek- kollu demokrasi olma ;niteliğini koruyor. Bu da ülke
niz demokrasisinin silahlı 'kuvvetlerin gözetimi ya ıda denetimi altında 
olduğu anlamına gelmektedir. Bu konuda düşünceniz \nedir? 

C ev a p : - Bence bu doğru fdeğil. Ancak bütün lbu yazılar, yorum
lar ibeJıki ·de, yazarların geçirdiğimiz acı ·dolu anarşik yıllar zarfında Tür
kiye' de bulunmamış olmalarından kaynaklanmaktaıdır . . Bu ülkede 1977'
den 198ü'e kadar geçen sadece 3-4 yıllık zaman içinde terör ve anarşi 5000 
can almıştır. 40 bin kadar kişi de yarallanmıştır. Küçük çapta bir ıi·ç sa
vaştı. Bu <lerece vahim /bir durumla karşı 1karşıya gelen bir ülkenin son
derece kesin önlemler alması pek tabiidir. ve bu kesin önlemlerden ba
zıları normal 'Zamanların ölçülerine uymayalbilir. Teorik anlamda da 
demokratik görünmeyebilir. Ancak bizim yaklaşım biçimimiz daha pratik 
olmuştur. 1Bu anlamda tamamen Jdemokratik •olara1k mutalaa edilmelidir. 
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Yeni anayasamız, yapılan k>ylamada Türk 1halkımn yüzde 92 çoğunluğu 
tarafından kaıbul edilmiştir. Anayasanın kabulünden lbir yıl 'sonra Türki
ye' de genel seçimler yapıtmış ibenim partim seçimleri !kazanarak ekseri
yeti oluşturmuştur. Bütün bu gelişmeler de göstermektedir ki terörizm ve 
anarşi karşısındaki tutumumuz demokratik bir tutumdur. Seçimleri par
timin ıkazanma-sı ve milletin 'parlamento ıçoğunluğunu bize vermesi ıde 
demokratik ıbir ıişlemdir. 

Muhakkak 'ki ibazı sorunlarımız var. Demek ,istiyorum ki, anarşi 
yıll2.rında aldığımız yaraları sarmaya çalıştığımızdan bazı sorunlarımız 
var. Anca!k size şunu söyleyebilirim, ıdemo'krasi kıstaslarımız Batı Av
rupa ülkelerinki kadar ryüksektir. Japonya'da1ki ıstandartlarla Avrupa'da
kini karşılaştırdığınızda standartlarımız o kadar yüksek olmayabilir. De 
mokrasi standartları ülkeden ülkeye değişir. Ancak size, şu ülkenin de
mokratiık bir ülke olduğunu söyleyebilirim. ıBasınımız J1ürdür. Türk ba
sınma lbir gözatacak olursanız !benim !her gün tenkit edildiğimi görürsü
nüz. ~Belki hakettiğimden de biraz !fazla olarak. 1Bu, ülkedeki demokratik 
sisteminin 1bir belirtisidıir. Silahlı kuvvetlere gelince, bugüri Türkiye'min 
yönetimi hükümetin ellerindedir. Silahlı Kuvvetler hükümete karşı sorum
ludur ve hükümetin idaresindedir. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Sizi ka
bul etmeden önce Genel Kurmay Başkanıyla beraberdim. 

Soru: - Türk .silahlı Kuvvetlerinin, sivil fhükümetü1 idaresi al
tında ~mı olduğunu söylüyorsunuz? 

C ev a p : --" Evet. · 

Soru: - Bana söylediğine :göre lbazı iller.inizde hala sıkıyönetim 
uygulaması devam ediyor. 

C ev a p : - Anlatayım. Ondört ay 'Önce iktidara geldiğimizde Tür
kiye' nin 167 ;ilinde sıkıyönetim uygulaması var.dı. Bugün ise illerin yarısın
dan bu !uygulama :kaldırılmıştır. Dört ayda lbir ,durum göz.den geçiril
mekte ve 'Sıkıyönetim uygulaması altındaki illerin 1sayısı azahılmaktadır. 
Mesela, yarından sonra ıbir durum değerlendirmesi yapacağız. iBazı illerin 
daıha sıkıyönetimin uygulaması 1dışına alınacağı umudundayım. 

Soru: - Gene batılı kaynaklara göre Türkiye' de 30.000 siyasi mah
kum bulunuyor. 

Cevap : - Onlar siyasi ınahküm !değiller. ıAnılan kaynaklar bu ta
biri hep ıyanlış !kullanıyorlar. Aslında bunlara Anarşistler ıdemek ıgerekir. 
Bu şahıslar siyasi nedenlerden ötürü hapishanelere konınaınışlardır. Bun
lar ya katil ya da silah zoruyla hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş kim
selerdir. Yargılanmakta olanların !hepsinin ıya terörist yada anarşist ol
dukları söyleyebilirm. Size. Mesela, 'hapishanelerimizde tbasın mensubu 
hiç kimse yoktur. 
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Soru: - Peki, tutuklu anarşist ya da teröristlerin sayısını kabaca 
öğrenebilir miyim? 

Cevap : - Söyleyeyim. Bu 'konuda sıkıyöneüm maıkamlarından 
henüz bilgi almış bulunuyorum, Askeri gözetim altındakilerin sayısı 4.500, 
yargılanarak hüküm giyenlerin ki ise 16- 7 bindir. 

So r u: - 4.500 kişi yargılanmalarını mı bekliyorlar? 

Cevap : - Mahkemeleri sürdürülüyor. 

S o r u : - Son soruma gelmek istiyorum. Bu da ·sizin J aponya'ya 
yapacağınız ziyaretle ilgili, belirlenmiş bir tarih var mı? Türkiye, Japon
ya·ya en dost ülkelerden biridir. Ve Japon halkı bunu bir iltifat kabul 
etmeyip, Türk halkını gerçekten takdir etmektedir. 'Bir cevap lütfederse
niz haber olur. 

Cevap : Pek emin değilim ama ,ziyaretimin .19 - 22 Mayıs tarihleri 
arasmda ıgerçekleşeceğini sanıyorum. Bu ziyaret oncesine ise ESPO- 85'e 
katılacağız. Bu arada Japonya'da bir 1de )Anadolu Medeniyetleri sergisi 
açıldı. Ayrıca tarihi mehter 'takımı :da Japonya' daki ilk gösterisini yapa
caktır. Bütün bu faaliyetin 13 Nisan arasında ya da yaklaşık tarihlerde 
yapılacaktır. Japonya'da ziyaretim bu faliyetlerden sonra gerçekleşecek
tir. 

Soru: - Sayın Başbakan, ta!biatıyle (bu ülkenin en sorumlu ve en 
yüksek ıdüzeydeki 1devlet adamı sizsiniz. Bu sıfatınızla ·sanırım. Japonya'
daki aynı 1düzeydeki ışahsjyetleriyle sayısı, ekonomik ve diplomatik ko-
nulanda ımuzaıkerelerde bulunacaksınız. · 

Cevap : - P.olitik alanda sorunlarımız olmaıdığı kanısındayım. 

Görüşmelerimiz daha ziyade Japonya ile ekonomik ilişkiler konusunda 
olacak. Japonya ile olan ticaretimiz dengeli •.değilıdir. Japonya' dan, ihra
catımızdan çok dalha az manda .ithalat yapmaktayız. Bu 'konuyu görüşe
cek ve bu arada Japonya'yı Türkiye'de daha çok yatırım yapmaya teşvik 
etmeye çahşacağız. Yani, ıortak yatırımlarla iigileniyoruz. Anladığım ka
darıyla Japon ıbanıkacılık grupları Türkiye'ye ilgi duymaktadırlar. Bazı 
Japon lfirmaları da ikinci boğaz 'köprüsü ıde ·dahil Türkiye'ıdeki lbazı pro
jelerle ilg.ilenmekıtedirler. İkinci boğaz \köprüsü projesi, bir çok rakip fir
ma bulunması nedeniyle çekişmeli bir projedir. 

Bir ıçok kereler belki U - 13 :kez Japonya' da 1bulundum. Ekonomik 
_ilişkilerimiz, arzuladığımız düzeyde değildir . .Japon yatırımcılar açısından 
. Tüıkiye'.de pek çok ıimkanlar bulunduğu görüşündeyim. Asrın sonunda 
70 milyona varacak nüfusu ile büyük lbir ülke olan Türkiye'nin, 1orta - do
ğuımn bir başka endüstriyel güç olacağına inanıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ MERKEZ 

KARAR YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

AÇIŞ KONUŞMASI 

15 Nisan 1985 

Biz particiliği menfaat meselelerinin dışında, memlekete, halka ve 
hakka hizmet anlayışı içerisinde, Allah rızası için yapılan bir iş olarak 
kabul ettik. 

Bizim 'hizmetimiz :esas iıtibariyle milletin büyük kitlesine, orta di
reğidir. Bu milletin büyük çoğunluğudur. Herkese hizmet ederiz, ama 
esas bu grubu .gözetiriz, ·halkı gözetir.iz. 

Üç beş şaıhsı~ güçleri vardır 'diye bnlara ayrıcalı'kla muamele etme
yiz. Onları Öne' almayız. Üç 1beş kişinin ya da belirli sayıdaki şahsın ga
zabı, halkın memnuniyeti karşısında, kaynar gider. Onun için bu gibi 
konularda ·esas ol.an, h~lka ıhizmettir. Gerisi vız gelir tırıs gider. 

Ama bu demek değildir :lö, biz milletin lbütünÜne en doğru şekilde 
hizmet etmiyoruz. Çalışanın her zaman yanındayız. Ne seviyede olursa 
olsun, 1kimseye ayrıcalıl~lı muamele etmeyiz. ıve esas ağırlığımız millete 
hizmettir. 

Birbuçuk ;yıldır 'uyguladığımız sistem ile par.ticili'k ve parti menfa
atl<:ri meselesini ortadan kaldırdık. 

A:rtı1k '.ne bakanlıklar tahsis ıdağıtıyor, ne döviz tahsisi var. ne -trak
tör tahsisi, ne kamyon tahsisi var, ne şu, ne fbu tahsisi var. Hiçbir şey 
kalraad1, Kaçak işlemlerin . hepsi ortadan kalktı. Bunlarla ciddi 'bir mü
cadele tyaptık. 

Demekki, \partileri lvaıktiyle menfaat meselelerine doğru iten bütün 
konular -ortadan kaldırılmıştır. Bir tek kapı 'kalmıştır, o .da memlekete, 
hizmet kapısı. Başka hiçbir şekilde de rey alma imkanı yoktur. 

Parti teşkilatından ıgelecek !ikazlara önem vererek, halkla milletle bü
tünleşeğiz. 

Parti teşkilatında çalışan .insanlara itiibar etmek, ıonlara kıymet ver
mek, onların seslerini dinlemek onlardan gelen 'i1kazlara, işaretlere ehem
miyet vermek, hem merkez karar ve yönetim kurulumuzun, hem de bakan-
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larımızın önemli görevleri arasındadır. Bu suretle halkla millet fbütünle
miyet vermek, her merkez karar ve yönetim kurulumuzun, hem ıde fbakan
me imkanını ·buluruz. Aksi takıdfrde koparız. 

Esas olan millete hizmettir, şahıslara hizmet deği1dir. Filanın falanın 
işi, hakkı varsa takip edilir. Her !haksız muamele gözden geçirilir,. Ama 
bizim işimiz, milletvekillerimizin, merkez kıarar yönetim kurulumuzun ba· 
kanlarımızın işi, ·şahısların tay.ini, falancayla, filancayla, memurlarla uğ
raşmak 1değildir. 

İşi ehline teslim etmek ana prensiplerimizden /biridir. Memlekette 
iktidar olabilmek, iktidar kalabilmek ve ıbunun içinde toplumun 'bütünü-· 
nün reyini alaıbilme esas 'olduğuna göre, biz millet 1tarafmdan ıtutulan 
işleri yapmaya ımecburuz. 

Mahalli idarelere kıymet vermemiz lazım, 1daha fazla imkan verme
miz lazım. 

Aynı şekilde .önümüzdeki dönemlerde il ıözel idarelerinin daha güç
lenıdırmek meoburiyeti var. Oraya gelmiş, seçilmiş insanlara daha fazla 
iHbar edilmesi lazım. 

Bu !bakımdan bütün arkadaşlarımdan ricam, 1bu yeni dönemde, par
timizin daha fazla güçlenmesi için, bir 1takım seminer çalışmaları yapıl· 
ması lazım. 

Bunun yanında, parti ~teşkilatı ile çok ·sıkı iliş'kiler 1kurulması, hem 
meclis grubumuzun, hem parti merkez karar ve yönetim kurulumuzun, 
hem de ·hükümetin, belediyelerle beraber, ahenkli bir tarzda çalışmaya 
devam etmesi lazım. 

Bunu tyaptığımız zaman, memlekete çok daha iy.i lhizmet imkanını bu
luruz. Önümüzdeki seçimlerde de yine aynı şekilde Türkiye'nin en bü
yük partisi \:>imaya ·devam ederiz. 

Büyük Kongreden sonra partimiz !hakiki !hüviyetine kavuşmuştur. 
Bu .dönemde parti üye kayıtlarına önem verilmesini ve hedeflenen iki 
milyon üyeye ulaşılması gerekmektedir. Bunun için bütün 'il teşkilatları
mızı, ilçe teşkilatlarımızı, ıseferoer etmemiz, bunları 1birıbiriyle yarış eder 
hale sokmamız lazımdır. 
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SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 16 NİSAN 1985 GÜNÜ' HANNOVER 
FUARI'NIN AÇILIŞINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı 
Sayın Dr . Ernst ıAlıbredht, 

Federal Ekonomik İşler Bakanı 
Sayın Dr. Martin Bangemann, 

17 Nisan 1985 

Aşağı Saksonya Eyaleti Ulaştırma ve Ekonomi Bakanı 
Bayan Birgit Breul, 
Sayın Bayanlar, 
Sayın ·Baylar, 

Her 'Şeyden önce dünyanın en ileri teknolojik yeniliklerini sergileyen 
bu Fuar'a kardeş lülke- ,sıfatıyla ıkatılmak fırsatını bize kazandıran fede
ral makamlara Aşağı S~ksonya Eyalet Hükümetine ve Fuar İdaresine 
Türk Milleti ve Hükümetim adına teşekkürlerimi ifade eder, Fuar'a işti
rak eden tüm ülkeler temsilcilerini bu sıfatla selamlarım. 

Sözlerimin 1başmda bu önemli Fuar'ın 'fevkalade or-ganiza'Syonu do
layısıyla Fuar İdaresine en içten tebriklerimi sun~aktan özel bir zevk 
duyuyorum. 

Sanayi alanında en son .gelişmeleri ıortaya /koyan bu Fuar' a dünya
nın .en ileri sanayi ülkelerinin yanısıra, sanayileşme ça!bası içinıde olan 
ülkelerin de kendi kapasitelerini tanıtma1k amacıyla katılmalarının sağ

lanması 'bu 'Fuar'ın en iönemli özeliklerinden birini teşkil etmektedir. 

Bu sebeple Hannover Fuarı'na memleketimizin «Partnerland» sta
tüsü ile iştirak etmesi bizler için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı olmak
tadır . 

Bu sevinç ive rgururumuz Almanya'ya yaşayan ve bu ülkenin bugün 
bu _Fuar"da seııgilenen refah seviyesine erişmesinde değerli emekleri geç
miş yü:zJbinlerce Türk İşçisinin ve ıonların :yanında Tür.k Teknisyen ve mü
hendislerinin mevcudiyeti dolayısıyla !bizler (için özel bir anlam ve ehem
miyet kazanma!ktadır. 
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Hannover Fuarı, sanayi ve teknolojik gelişmeleri gözler önüne ser
mesiyle ıdünya ısanayi ve ticaretine yaptığı katkı yanında, «Partnerland» 
statüsü ihdası ile dünya fekonomisinin .en !önemli unsurlarından birini 
teşkil eden ka~kınma yolundaki ülkelerin uluslararası ekonomik sistemde 
daha kolay entegre olmalarına da hizmet etmektedir. 

Filhakika savaş sonrası kurulan Uluslararası Ekonomik Sis tem on 
. yılJan beri tüm ülkeleri etkisi altına alan uzun i~tisadi durgunluk /dola
yısıyla büyük sarsıntılar geçirmiştir: 

Şjmdi 1dünya ekonomisinin yeni 1bir :canlanma )dönemine ·girmiş bu
lunduğuna şa11it oluyoruz. Nitekim, Amedka' da başlayan canlanma 'ha
rebtinin öncelikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Japonya gibi geliş
miş ekonomilere yansıdığını, (bilahare 'ülkeden ülkeye !.önemli farklılıklar 
göstermek !suretiyle de ülsa bilhassa kuzey yarımkürede kendini hisset
tirdiğini müşahade etmekteyiz. 

Temennimiz !bu ·canlanma lsüreoinin )sürekli ve isükrarlı 'bir gelişme 
göstermesi ve yalnız gelişmiş sanayici ülkelerin fdeğil tüm . Gelişme Yo
lundaki Ülkelerin de bundan pay alalbilmeleridir. 

Geçmişte yaşadığımız ~tecrübeler, uluslararası camianın, ıiktisaden 
güçlü ülkelerce izlenen ·ekonomik lpolitikalara gittikçe daha duyarlı hale 
geldiğini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan büyük sanayici ülkelerde mey
dana gelen ~konomik ıgelişme_ler, alınan 1iktisadi fkararlar, uygulanan po
litikalar yalnız ·o ülke (halkını !değil, bütün dünya iktisadiyatını yakından 
ilgilendirir hale gelmiştir. Bu nedenledir Jfoi, gelişmiş e'konoİnilerdeki is
tihdam seviyesi, İbüyüme, üretim artışları, 'kısacası tüm ekonomik olaylar 
bizim giıbi sanayileşme .çabası \içinde olan ülkelerce yakından ve .dikkatle 
takip edilmektedir. 

Kalkınan ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin 1de dünya ekonomisi 
'üzeı-indeki etkileri gittikçe belirginleşmektedir. Bıl. ülkelıerin kalkınma 
programlarını ıgerçekleştirmede !karşılaştııkları güçlUkler, uygulamak zo
runda kaldıkları kısıtlayıcı (poiitikalar ve bilhassa borçlarını ödemede 
karşı karş!ya kaldıkları zorl~klar, sanayileşmiş memleketlerdeJki ihracat, 
yatırım ve istihdam seviyeleri üzerinde hissedilir etkiler yaratıcı 1.nitelik
tedir. 

Bu durumda, gelişmiş sanayici üHcelerle gelişme yolunda ıolan dar 
gelirli ülkelerin birbirleri ile gerçek bir uluslararas1 bağımsızlık içinde 
oldukları ·ortaya çıkmakta ve ortak sorunlarla karşı 'karşıya bulunduk
ları görülmektedir. Uluslarası camianın sorumluluk taşıyan Ü)Tıeleri ola
rak ıortak sorunlara, ortak çözümler aramak medburiyetindeyiz. Bu çö-
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zümleri de ancak uluslararası dayanışma prensipleri çerçevesinde bulabi
liriz. Bu 1çerçevede birlbirirıi güçlendiren iki süreci teşvik \etmek zorun
dayız. Bunlar sanayileşmiş ülkelerin ekonomik büyümesi ve \Gelişme Yo
lu nıdaki Ülkelerin kalkınmalarının h12landırılmasıdır. 

Tabiatıyla ıGelişme Yolundaki Ülkelerin kendi ekonomik kalkınma
larını 1gerçekleş:tirmeleri ,önceJ.ikle 1kendilerine ait bir sorumluluktur. 

Ancak, Gelişme Yolundaki Ülkelerin kalkınma politikalarının başa
rıya ulaşması, geniş ölçüde, uluslararası ekonomik ortamın elverişliliğine 
bağlı bulunmaktadır. 

Oysa mevcut uluslararası 1ortamda yükseık faiz hadleri ve sanayileş
miş ülkelerıde artan korumacılık eğfümleri, Gelişme ,yol undaki Ülkeler 
içjn cesaret 'verici değildir. 

Bilhassa himayeci poliıtikaların ıÖzellikJe gelişmiş ülkelerde, yaratıcı
ların korunan sektörlere kayması sonucunu doğurcluğunu hepimiz bili
yomz. Bu durum, Gelişme Yolundaki rülkelerin ihracat gelirlerinin azal
ması nedeniyle sadece bugün için değil gelecek için de bir çok güçlükle
rin tdhumlarını atmaktaıdır. 

Himayeci politikaları işsizlik sorununa çare şeklinde düşünmek ya
nıltıcıdır. Himayeci politikalar, son tahlilde, dünya ticaretini daraltıcı ve 
kaynakları yanlış alanlara saptırıcı etkileriyle ;topyekün işsizlik krizine 
yol açısı mahiyet taşımaktadır. -

Bu i t·1barla ·sanayileşmiş ülkelerin himayeci tedlbirleri kaldırarak Ge
lişme Yolundaki Ülkelerin mukayeseli üstünlüğe sahip oldukları sektör
leri 1bu ülkelere bırakmaları zamanının geldiğine inanıyorum. 

Bugün açılmakta olan bu 'fuarın da bizim gi1bi sanayileşme çaıba
sında olan memleketlerin mamullerinin, imkan ve potansiyelinin geliş
miş ülkeler tüketicilerine tanıtılması bakımından oynadığı önemli rolün 

· altını :bir ·kere daha çizmek istiyorum. 

Fi1hakika, bugün bu .fuarda 'sergilediğimiz yüksek kaliteli mamuller 
ile sanayi ve yatırımlar alanında tanıtmaya sunduğumuz çeşitli cazip 
imkan ve potansiyelimiz, 1Türkiye'ıde, son dört yıl içinde ıgelişıtirmeye ça
lıştığımız ıserbest rekabet ikoşullarına dayalı pazar ekonomisi sistemin
den bugüne 'kadar aldığımız iftihar verici sonuçları yansıtmaktadır. 

Özel teşelJbüs rve serbest rekabet şartlarını, Türk ekonomisinin te
meli ve ekonomik gelişmesinin itici güçleri olarak değerlendirmekteyiz. 
Bizim uyguladığımız sistemin temelinde insana, girişimciliğe, ferdiyetçi
liğe ·dönüş vaDdır; Devletin müdaıhalesinin asgariye indirilmesi, kabili-
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yetli insanın öne ;çrkması 'Vardır. Ekonomimizi içe dönük olmaktan çıka
rıp, uluslararası rekabete açık hale getirdik, Elli yıldan beri ekonomi
miz! ·çevreleyen korumacılık duvarlarım yıkıyoruz. Gelişme yolunda bir 
ülke olmamıza rağmen ithalatı serbest bıraktık, ihracatta subvansiyon
ları kaldırıyoruz. 

Türkiye'de serbest pazar ek:onomisi sisteminin gereklerini tam ma
nasıyla yerine getirmeye ·kararlıyız. 

Çünkü ekonomik gelişmenin ive gerçek ve 'sosyal adaletin ancak ser
bes l ve adil ticaret şartları içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

Çünkü, demokrasi ile serbest pazar ekonomisi arasında sıkı bir iliş
ki olduğuna inanıyoruz. 

Türk halkının demokratik ideallere '.olan 1derin ıbağlılığından kimse 
şüphe etmesin. 

Bugün Türkiye, ATATÜRK'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» ilkesine 
sadık olarak, ekonomik kalkınma süreci içinde sosyo - ekonomik yapı
sına ve temel siyasi 1tercihlerine uygun çdk yönlü bir ilişkiler manzumesi 
içinde bulunmaktadır. Bu ilişkiler manzumesinin ağırlık merkezlerinden 
biri geleneksel ihraç pazarlarımızın bulunduğu ve ekonomik entegrasyonu 
amaçladığımız Batı Avrupa'dır. Tarihi 1ve kültürel !bağlarla ibağlı bulun
duğumuz ıOrta -Doğu ülkeleri ibu ağırlık merkezlerinden ibir .diğerini teş
kil etmektedir. Ekonomik ilişkilerimizde bu iki ağırlık merkeziyle sür
dürülen :paralel işbirliğini birbirini tamamlayıcı, destekleyici ve güç ka
tıcı olarak görüyorum. 

Türkiye, özellik taşıyan coğrafi konumu dolayısıyla geçmişte olduğu 
gibi bugün 'de kıtalar, medeniyetler !ve kültürler arasında bir bağdır. 

Devlet olarak bizlere düşen görev, ıözel teşebbüsün gösterdiği ça
baya yeni ufuklar açacak zeminı yurt dışında oluşturacaktır. 

Bu anlayış içinde kardeş ülke sıfatıyla iştirak ettiğimiz Hannover 
Fuarı, Türk sanayileşme gayreti ve Türk serıbest teşelbfbüsünün dışa açıl
ma çabaları açısından gerçek anlamını ·iktisaıb etmektedir. 

Ev sahiıbi ülkeyi ve Fuar'a ıtüm !)_(atılanları yürekten başarı .dilekle
rimle selamlıyor, ihepinize saygılar sunuyorum. 
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SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 1985 HANNOVER FUARINDA TÜRK 

PAVYONUNUN AÇILIŞINDA YAPACAKLARI KONUŞMA 

17 Nisan 1985 

Sayın Aşağı Saksonya Eyaleti E'konomi ve Ulaştırma Bakanı Bn. 
Breuel, 

Sayın BDİ Başkanı Dr. Langmaım, 

Değerli Konuklar, 

Dünyanın en 1Önemli .Sanayi Fuarları arasında mümtaz bir yeri olan 
Hannover Sanayi Fuarı'nda, ibu yıl ortak ülke sıfatıyla davetli Türkiye'nin 
Başbakanı olarak hazır bulunmaktan büyük gurur ve memnunluk duyu
yorum. 

Türkiye ile Federal 'Almanya arasında )mevcut mükemmel ilişkiler ve 
dostluk 'bağları, iki ·milletin uzun yıllar boyu paylaştıkları kader 've ülkü 
birliğine dayanmaktadır. Federal Almanya İkinci ~Dünya Savaşı'nın yıkı
mından kendisini kurtararak dünyada en süratli kalkınma sürecine .gir
miş ve refaha kavuşmuş nadir ülkelenden lbiridir. Bu ıgurur verici sonu
cun ' alınmasında, Alman milletinin üstün kalbiliyeti, .tükenmez gayret ve 
çalışkanlığının en önemli rolü oynadığına şüphe yokıtur. Alman milleti
nin ileri ,teknoloji ve sanayi alanında kaydettiği başarılar her türlü 1övgü
nün üstündedir. 

Avrupa'daki en yakın dostumuz Almanya'nın ~1985 Hannover Fuarı'· 
nda Türkiye'yi ortak iitke seçmiş olmasını ibüyük fbir takdir ve şükranla 
karşılıyoruz. 

Gerçekten, Türkiye, son dört lyıldır ekonomik alanda !büyük ·~lerleme
ler kaydetmiştir. J 970'1i yıllar sonunda çökme ve iflasın eşiğine gelmiş 
olan Türk ekonomisi, aldığımız istikrar ·tedbirleri sayesinde ·)kısa ~aman

da toparlanmış ve \birkaç yıl içinde, mali itibarı ıdünyada en hızlı yükse
len, ihracatı üç misli artmış, ıborçlarını ~amanında ödeyen nadir gelişme 
yolundaki ülkelerden biri haline gelmiştir. 

Ser~best piyasa modelinin benimsenmesi sayesinde ·dünyaya ve ser
bes l reka!bete [açılan Türk ekonomisi, esasında bu 'kısa süre zarfında bün
yesel bir değişiklik geçirmiştir. Geleneksel bir tarım ülkesi olan Türkiye-'-
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nin ihracatında İbir kaç sene evveline kadar ancak yüzde 35'lik bir paya 
saıhip ıolan sanayi mamulleri, 1984 yılında yüzde 74'e yükselmiş ve 3000 
çeşidi içerir hale gelmiştir. Bunun Türkiye'nin sanayileşmesi hususunda 
en mükemmel göstergelerden biri o1duğuna ışüphe yoktur. Alman halkı
na ve bütün dünyaya, bu fuar vesilesiyle, ffürkiye'de üretilmekte olan 
sanayi mamüllerinden örnekler sunmakla kıvanç duyuyoruz. 

Federal Almanya, iTürkiye'nin Avrupa'daki en !büyük ticari ortağı
dır ıve )ya:kııı. zamana kadar da, dünya çapında en fazla ticaret yaptığı 
ülke olmakla Türk ekonomisinde daima mümtaz bir yere sahip olmuştur. 
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari potansiyelin çok daha fazla ol
duğuna da gönülden ıinanıyorum. 

1985 Hannover Fuarı'nda ortak ülke Türkiye'nin pavyonunu açarken, 
bu ünlü fuarın hazırlanmasında emeği !geçen herkese en samimj tebrik
lerimi sunar ·ve bu fuarın, \geleneksel Türk-Alman dostluk ve işbfrliğinfri 
anlamlı ve güzel bir simgesi olarak hayırlı ve uğurlu olmasını ~ilerim. 

250 



BASBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HANNOVER'DE INTERCONTİNENTAL 
OTELİNDE TÜRK EKONOMİSİ HAKKINDA YAPTIKLARI KONUŞMA 

18 Nisan 1985 

Türk ekonomisi hakkında tertip1lenen bu semineri açarken kendi 
adıma ·ve Hukümetim adına hepinizi saygıyla 1selamlıyorum. 

Hannover Fuarı'na kardeş ül'ke sıfatıyla iştirakimiz vesilesiyle bize 
böyle yararlı bir toplantıyı başarılı bir şekilde hazırladıkları için semi
nerin tertipçilerini yürekten kutlarım. 

Türk ekonomisiyle ilgili bu seminere her iki ülkenin özel ve kamu 
sektörünüı1 yüksek düzeyli yönetici ve temsilcilerinin katıldığını görmek
ten büyük memnunluk duyuyorum. 

Bu iştirak seviyesini, Alman iktisadi çevreler,l ve yatırımlarının 
Türk - Alman ekonomik işbirliğinin halihazır durumuna ve geleceğine 
duydukları güvenin müşaıhhas lbir göstergesi olarak :değerlendirmekte

yim. 

Bu toplantın.~n, Türkiye'nin, tabii kaynakları, yetenekli işgücü, tec
rübeli teknisyen, mühendis ve işadamları ile imtiyazlı coğrafi konumun
dan doğan ·cazip yatırım -imkan ve ışartlarının Alman işadamları ile ya
tırımC'llarına tanıtılması !çin yeni rbir vesile te~kil edeceğine inanıyorum. 

Ru vesile ile Almanya Federal Cumhuriyeti ile ikili -ilişkilerimiz hak
kında bir kaç söz :söylemekıten ;mutluluk duyacağım. 

1984 yılında Almanya, dış ticaretimizde, tekrar ilk sırayı almıştır. 
Aynı yıl toplam ihracatımızın % 18'i, ithalatımızın isıe % lO'u Almanya 
ile gerçekleşmiştir. 1984'de Almanya'da iihracatımızda % 35, ithalatımız
da da % 14 artış tesbit ettik. Toplam karşılıklı ticaret hacminde ise ge
çen yıla oranla % 21,7 artış kaydedilmiştir. 1Bu olumlu eğilimin önümüz
deki yıllarda da güçlenerek devamını temenni ediyorum. 

Almanya He ilişkilerimize ve işıbirliğine verdiğimiz ıbüyük önem şüp
hesiz lburada hazır bulunan herkes tarafından bilinmektedir. 

Bu defa Hannover'e gelirken dostum ve :meslektaşım değerli Devlet 
Adamı Başbakan Kohl'un daveti üzerine Bonn'a uğrayarak kendisi ile 
ülkelerimiz arasındaki işlbirliği ilişkilerini tüm etraf ve şümulü ile göz
den geçirmek fırsatını fbuldum. Sanıyorum ıbu görüşme her ikimiz 'için 
de son derece faydalı oldu. 
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Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler geniş ve çeşitli alanları kap
samaktadır. 

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler gücünü, bildiğiniz gibi tarihi ve ge
leneksel dostluk bağlarından almaktadır. 

Bugün aramızdaki işbirliği, karşılıklı çıkarlarımızın birbirini tamam
layıcılığından, ekonomik modellerimizin fbenzerliğinden ve bilhassa hür 
dünyaya mensubiyetimiz:den 'kaynaklanmaktadır. 

Türk halkı da, onu temsil eden lhükümeti ıde, Alman halkı ve hükü
meti gibi, genel ıSeçimlere, kişi hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik 
ve çoğulcu bir parlamenter sistemin değerlerini paylaşmaktadır. 

Nihayet bu liilkede bulunan 1.390.000 kadar vatandaşımız, iki ülke 
arasındaki ilişkilere özel bir boyut 1kazandırmaktadır. 

İki ülke arasında her alandaki yakınlaşmada bugün en büyük payı 
olan bu vatandaşlarımız, yıllar önce '.Alman işverenlerinin talebi üzerine 
bu memlekete gelmişler ve yetenekleri ve fedakar emekleri ile, her iki 
ülke ekonomilerinin gelişmesine değerli katkılarda bulunmuşlardır. 

Türk halkı aynca yakın geçmişte karşılaştığı ekonomik bunalım ve 
ödemeler dengesi darboğazını geçmek için verdiği mücadelede Federal 
Alman 'Cumhuriyeti'nin yardımlarını takdirde hatırlamctktadır. 

Bu vesile ile halen aramızda kendisini görmekten 'büyük mutluluk 
duyduğum OECD o zamanki Genel Sekreteri değerli iktisatçı ve Devlet 
Adamı Emil Van Lennep'in, başında bulunduğu 'Teşkilat vasıtasıyla Tür· 
kiye'ye yardımların organizasyonunda oynadığı önemli rolü de burada 
şükranla zikretmekten büyük zevk duyuyorum. Türkiye Konsorsiyumu 
Başkanı Dr. Gebert'e 'de /bu alanda sa'hip olduğu çok kıymetli rol için 'de 
teşekür ederim. 

Çok şükür 'Türkiye artık o günleri geride bırakmıştır. 

Türkiye 'bugün genel seçimlerle işbaşında bulunan bir Hükümetle 
6 Kasım 1983 seçimlerinden beri yeni bir siyasi istikrar ve ekonomik kal
kınma dönemi içinde bulunmaktadır. 

Türk 1halkı ve onun hür .iradesi ile ' seçtiği Hükümetimiz Türkiye'nin, 
hür dünyamn ve Avrupa camiasının müferreh ülkeleri arasında kendisine 
ait olan yeri işgal etmek kararlılığı içinde çalışmaktadır. 

Millıetimiz bize 1983'de genel seçimlerle verdiği güveni Mart 1984 
mahalli seçimleri ile teyit etmiştir. 

Halkımızdan aldığımız bu güven, Türkiye' de demokratik rejimi güç
lendfrmek 1hususundaki kararlılığımız güçlendirmektedir. 
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Bu çabamızda Türk halkının demokrasiye olan derin inancı en bü
yük güvencemizi teşkil etmektedir. 

Türk ekonomisi ikinci dünya harbi sonrası yıllarda gösterdiği yük
sek kalkınma hızına, sanayi, tarım ve alt-yapı inşaası alanlarında 'kay
dettjği önemli tedariklere rağmen, temelde içe dönük ve ithal ikamesine 
dayalı bir 1özellik taşımıştır. 

24 Ocak 1980' de bir seri yeni tedbirler ilave ettik ki bunlar geçmiş 
uygulamada tam bir kapsamı temsil etmektedir. Bu tedbirlerin amacı 
Türkiye'yi !:hracata dönük rekabetçi açık bir ekonomiye kavuşturmaktır. 

Bu Politikalardan alınan sonuçları Türkiye' deki gelişmeleri yakın
dan izleyenler kolaylıkla hatırlayacaklardır' Kısa zamanda enflasyon bü
yük ölçüde azalmış, ihracat üç misli artmış, ekonomi yeniden büyümeye 
başlamış ve Türkiye'nin uluslararası kredi itibarı iade olunmuştur. 

Bu seminerdeki konuşmanın büyük bölümünü daha ziyade Türki
ye' de halihazır ekonomik durumun ve önemli gelişmeılerin genel bir tacb
losunun çizilmesine ayırmak istediğim 24 Ocak kararlarının ilk sonuç
ları hakkında ayrıntıya girmiyorum, 

Ancak, bu arada Hükümetimizin 1983 seçimleriyle işbaşına gelme
sinden sonra gerç:ekleşiirdiğimiz bazr reformlardan ?a özetle bahsedece
ğim. 

ıBu reformlar arasında en önemlıilerinden ıbiri şüphesiz kambiyo re
jiminde kontrolların kaldırılması suretiyle yapılan değişikliktir. Yeni re
jime göre ihracatçılara döviz kazançlarının % 20'sini yurt dışında tutma 
hakkı bahşedildiği gibi, görünmez kalemlerden doğaf1: döviz kazançlarının 
tamamı üzerindeki kambiyo kontrolleri kaldırılmıştır. Böylece döviz ta
şımak suç olmaktan çıktığı gibi, 1bugün vatandaşlarımızın Türk ve Yaban
cı Bankalarda açtırdıklar! döviz hesapları 1.1 Milyar dolara bağlı olmuş
tur. 

Bundan !başka, ithalat serbest bırakılarak dış ticaret liberalleştiril
miş, ihracata sağlanmakta olan subvansiyonlar kaldırılmaya başlanmış
tır. 

Gerçek kur politikaları uygulanmaya devam edilmektedir. 

Devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmış, ekonominin tüm sektör
leri özel teşebbüse ve yabancı sermayeye açılmıştır. 

Boğaz Köprüsü ve Keban Barajı gelirleri halka açılmıştır. Bu suret
le bütçe dışı fonlar geliştirmek suretiyle toplu konut ve kamu ortaklığı 
sistemi kurulmuştur. Bu sistem sayesinde ekonomide itici güç rolü oyna-
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yan inşaat sektörüne geniş 'ölçüde canlılık getirdiğimiz gibi, müzminleş
miş konut sorununun çözümüne de önemli bir katkı getirebileceğimizi 
sanıyoruz. Ayrıca gelir ortaklığı yoluyla sağlanan meblağların enerji, ula
şım ve telekomünikasyon alanında yeni alt-yapı yatırımlarında kullanıl
masını hedef alıyoruz. 

Öte yandan büyük Alt -yapı tesislerinin inşaası için yap - işlet - dıevret 
formülünü geliştirdik. Başlangıçta bir çok çevrelerce tam manasıyla an
laşılamadığı için bazı tereddütler yaratan bu formülün şimdi yatırımcı 
şirket ve ülkeler tarafından ilgi ile incelenmekte olduğuna sahit oluyo
ruz. 

Kalkınmada öncelikli yöreler sistemi ile yatırımların memleketin 
en uzak ve ücre köşelerine yönelmesini teşvik ediyoruz. 

Yabancı sermayeyi teşvik için yeni tedbirler ve mevzuat değişiklik
leri yürülüğe koyduk. 

Bürokrasi ile mücadelemizi sürdürüyomz. 

Yabancı Bankaların, bilhassa Amerikan Bankalarının Türkiye'<le ar
tan sayıda şubeler açmakta olduğunu memnunlukla müşahade ediyoruz. 

Alman Bankacılığının da Amerikan meslekdaşlarını izletmekte fazla 
geç kalmayacaklarını ümid ederiz. 

Vergi sistemimizde önemli reformlara gittik. Ücretlerin ~vergilerinde 
yarıya yakın indirimler yaptık. 

Ocak ayından beri Türkiye' de Katma Değer Vergisi uygulamasına 
geçtik. 

Birbuçuk yıl gibi ıkısa bir zamandan bu yana kararlılıkla uygulanan 
bu politikalar sayesinde 1983'de % 3,2 olan GSMH artışı 1984 sonunda 
% 5.9 'ye ulaştı. 

İhracatımız, uluslararsı piyasalardaki durgunluğa ve himayecilik 
eğilimlerine rağmen 1984'te bir önceki yıla nazaran % 24 oranında artış 
kaydetti. İhracat kalemlerimizin yapısında sanayi mamullerinin oranı 
% ~·s gibi önemli bir düzeye erişti. Borçlarımızı güçlük çekmeden ödü
yoruz. Kredi piyasalarındaki Türkiye'nin bir yılda kredi itibarı en çok 
yüksek ülke oldu performanslarımız uluslararası kredi itibarımızı ortaya 
koyuyor. Yabancı yatırımcıların ilgisinin her geçen gün daha fazla büyü
düğünü görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda doğru politikalarımızın sonuç
ları daha da belirginleştikçe yabancı sermayede büyük artışlar olacağına 
gfü enimiz var. 
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Bütün bu söylıediklerimle şüphesiz tüm sorunlarımızı hallettiğimizi 
kasdetmiyorum. Enflasyona karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu yılın 
ilk üç ayında aldığımız sonuçlar cesaret vericidir. Doların sürekli artı~ 
göstermesi bu mücadelemizi kolaylaştırmaktadır. Herşeye rağmen enf· 
lasyonu aşağıya çekmek için uygun politikalara devam etmeye kararlıyız. 

Bu hedefe ulaşılması için önümüzde uzanan yolun güçlüklerle dolu 
olduğunu biliyoruz. 

Hükümetimiz halen biı:ıbiriyle tenaküz halinde görünen iki politi
kayı bağdaştırmak durumundadır. Bir yandan enflasyonu aşağıya çek
mek içjn sıkı para politikaları uygulanırken, bir yandan da ülkenin sürat
le artan nüfusuna .yeni istihdam imkanları yaratmak üzere yatırımların 
belirli ölçüler içinde teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bu politikaların güçlüğünü de müdrikiz. Ancak, Türkiye'nin potan
siyeli ve haiz olduğu imkanları, iyi kullanabildiğimiz takdirde, yakın bir 
gelecektJe ülkemizin yalnız b.u güçlüklerin üstesinden . gelmesini sağla
makla 'kalmayacak Türkiye'nin benzer iktisadi yapıdaki ıbaşka ülkelere 
örnek teşkil edecek bir performans ·seviyesine erişmesini temin edecek 
niteliktedir. Nedir bu imkanlar? 

- Herşeyden önce Türkiye 50 milyonluk nüfusuyla dinamik geliş
me içinde bulunan bir pazardır. 

- İleri aşamaya varmış ve ülkenin temel ihtiyaçlarının hemen tü
münü karşılayan bir sanayi alt -yapısına sahiptir. 

- Halen çok az bir bölümü işletilen zengin rriaden yataklarına sa
hiptir. 

- Geniş bir tarım potansiyeline sahiptir. Türkiye bugün için bile 
ihtiyaç fazlası gıda maddeleri ihraç edebilen nadir ülkeler arasındadır. 

- Bu özelikleriyle memleketimiz Orta -Doğu'nun başlıca gıda sev-. 
kiyatçısı olmaya namzettir. 

- TahH ·güzeiılik1eri, ba'kır sahilleri, tarihi zenginlikleri ile çeşitl'i kül
tür ve medeniyetlerin beşiği Anadolu, gelecekte Akdenizin en büyük tu
rizm merkezleri arasına girecektir. 

·-Nihayet Türkiye, yetenekli ve geniş işgücü kaynaklarına, ekono
mik ücret düzeylerine, tecrübeli teknik adamlara, mühendislere, yöneti
ci ve teşebbüs ruhu taşıyan genç dinamik işadamlarına sahiptir. 

Fakat Türkiye tabiat ve insan kaynaklarının da ötesinde, ticari ve 
iktisadi bakımdan günümüzde büyük avantajlar arzeden imtiyazlı bj r 
coğrafi konuma sahiptir. · 
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Memlektimizi Bazı ile Doğu'yu birleştiren gerçek bir köprü oluştur
maktadır. 

Türkiye, Batı Avrupa ile sürdürdüğü ilişkilerine paralel olarak, Or
ta -Doğu ülkeleriyle de tarihi, kültürel ve dini bağlarda geleneksel dost
luklardan kaynaklanan yakın ilişkiler içinde bulunuyor. 

Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimiz son bir kaç yıl için drama
tik terakkiler kaydetti. 

Biz Avrupa ve Orta- Doğu'la gelişen işbirliğimiz~ birbirinin alter
natifi değil, birbirine güç katıcı unsurlar olarak değerlendiriyoruz. 

Orta -Doğu ve ,Kuzey Afrika bölgelerinde iş alan müteahhitlerimi
zin giriştikleri taahhütler 16. milyar dolara baliğ olmuştur. 

Türkiye, sınır komşusu olan İran ve Irak arasındaki savaşı teessür
le karşılamakta ve iki kardeş ülkeye büyük can ve mal kaybına malolan 
bu savaşın biran önce son bulmasını ·temenni etmektedir. 

Bu ülkelere silah satmayan ve topraklan üzerinden silah geçirilme
sine müsaade etmeyen memleketimiz, her ülkeye karşı olumlu tarafsız
lığını sürdürmekte ve bu ülkelerin ihtiyaçları olan gıda ve tüketim mal
larını ticari şartlarla karşılamaktadır. 

İran'la ticaret hacmimiz 2 milyar artmış Irak'la 2 milyar dolara 
erişmiştir. 

Türkiye, Irak ile mevcut boru hattına ilaveten ikinci bir petrol boru 
hattı döşenmesi için mutabakata varmıştır. İran' dan da petrol ve tabii 
gaz boru hattı, aynca Katar'dan yine tabii gaz boru hattı getirilmesi için 
bu ülkelerle temaslar yapılmaktadır. 

Öte yandan kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile de ekonomik iş
birliğimizi tabii gaz alımı ve gaz boru hattı döşenmesi dahil, uzun vadeli 
bir perspektif içinde gelişmek hususunda mutabakata vardık Ticaret 
hacmimizjn büyük ölçüde genişlemesine müncer olacak bu çerçeve için
de Sovyetler Birliği, Türk İhraç mallan için yeni bir pazar olarak orta~ 
ya çıkmaktadır. 

Bütün bu gelişmelerin Türkiye'nin saydığım bu imkan ve potansı
yelinin Almanya Federal Cumhuriyeti ve onun işadamlım, ~tınmcıları 
bakımından anlamı nedir? Bu soru sanırım üzerinde bir parça durmamı
zı gerektiren bir konudur. 

Memleketimiz Almanya ve Alman ekonomisi, Ticaret ve yatırımları 
için önemli ve gelişen yeni bir pazar olmak vasfı yanında, belki bu vas-
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fından daha da önemli olarak, dünyanın kritik bölgesinde, Almanya'nın 
ve tüm Batı camiasının güvenebilecek bir ı dost ve müttefik niteliğini ta
şımaktadır. 

Türkiye, bu karşılık bölgede bir istikrar adasıdır. 

Türkiye, yakın geçmişte maruz kaldığı siyasi, iktisadi ve sosyal ger
ginliklere rağmen, halen çoğulcu demokrasi ve serbest pazar ekonomisi 
istikametinde sağlam adımlar atmakta olan bir dost ülkedir. 

Hükümetimiz, iktisadi kalkınma silPecinde, asıl sorumluluğun kal
kımnak isteyen ülkeye ait olduğu felsefesini benimsemiş ve onu uygula
yan bir ülke Hükümetidir. Buraya ulaşmak için çok çalışmak lazım. 

Türkiye'nin bu yolda başarısı yalnız Orta-Doğu'da değil, dünyada
ki tüm Gelişme Yolundaki Ülkeler için örnek teşkil edecektir. 

Müreffeh bir Türkiye, serbest rekabet ekonomisi kuralannı savu
nan hür dünyanın politikalarının doğruluğunu da isbat etmiş olacaktır. 

İşte bu yüzden de Türkiye'nin başarısı Almanya'nın ve onun üyesi 
bulunduğu AET için de anlam taşımaktadır. 

Öte yandan serbest pazar ekonomisi uygulayan Türkiye'nin başarı
sı aynı zamanda Doğu Bloku ülkeleri için de bir mesaj teşkil edecektir. 

Bu nedenle A:vrupa'nın Türkiye'ye destek olması ·demokrasiye ve 
hür teşebbüse destek olması demektir. 

1 

Avrupa, Türkiye'ye nasıl destek olabilecektir? Avrupa bize en önem-
li desteği mukayeseli üstünlük tanıyan Türk ihraç mallarının Avrupa pa
zarlarına daha kolaylıkla girmesini temin ederek ve artan himayecilik 
eğilimlerine set çekerek sağlayabilir. En azından Türkiye'nin piyasasını 
açtığı gibi Avrupa'da kredi açmasını Türkiye'ye verilir. 

Ortak Pazar'la ilişkilerimizi canlandırarak sağlayabilir, 
' 

Teknolojisini ve yatırımlarını Türkiye'ye gitmeye teşvik ederek sağ-

layabilir. 

Türkiye, artık geçen yıllarda olduğu gibi 'ümitsizce yardım peşinde 
koşan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Ancak, gelişme yoluyla bir ülke ola
rak üzerimizdeki yüklerin ağır olduğunu görmemezlikten gelemeyiz, Bu 

yükler ortak savunma gereklerinden doğduğu kadar, borçlarımızdan, pet
rol faturasından ve genel olarak uluslararası ekonomik ortamın elverişsiz

liğinden de kaynaklanmaktadır. 
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Eğer bize destek olunursa, serbest pazar ekonomisinin gereklerini 
daha kolaylıkla yerine getirir, Batı savunmasındaki taahhütlerimizi eko
nomik performanslarımızı etkilemeden ifa etmek imkanını bu 1uruz. 

Türk ekonomisinin bugün ulaşmış olduğu durum, ileriye umutla 
bakmamızı mümkün kılmaktadır. 

Bu nedenle Alman işadamlarına, geçen yıl Hamburg' da Yakın ve 
Orta -Doğu Cemiyetinin 50 nci Kuruluş Yıldönümü'nde yaptığım çağrıyı 
burada tekrar ediyorum. 

Eğer Almanya' da satışlarınız düşükse, eğer üretiminizde daha re
kabet edilebilir hale gelmek istiyorsanız, yatırımlarınızı Türkiye'ye kay
dırmanız en iyi kararınız olacaktır. 

İyi eğitim görmüş, Alman çalışma sistemine alışık, çalışkan, yete
neli ve ehven ücret seviyeli bir işgücü, Almanya'da tahsil etmiş, tecrübe
li mühendis, teknisyenler ve yine Alman partonerleri ile işbirliği yapma
ya alışkın dinamik Türk işadamları sizleri beklemektedir. · Diğer bir 
önemli değişiklik bürokraların yapısında sağlanmıştır. 

Şu noktayı bir kere daha vurgulamak isterim ki, Alman şirketleri 
olarak Türkiye'de yatının yaparsanız, yalnız Almanya'da daha «compe
titif» olmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya pazarlarındaki payınızı 
da art tı.racaksınız. 

Hükümetimiz sizlere her türlü destek ve kolaylığı göstermeye ha-
~~ ' 

Sözlerime şimdilik burada son verir, seminerinize yürekten başarı 
.dileklerimle selamlar, teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN FEDERAL ALMANYA'DA 

YAYINLANAN DIE WELT GAZETESİ SORULARINA 

VERİLEN CEVAPLAR 

18 Nisan 1985 

S o r u : - Ekonomik programınızı yürürlüğe koyarken mesela mu
hafazakar ve devletçi olan askıerle zorluklarınız oldu mu? 

Cevap: - Bunun gayri tabii olduğu söylenebilir. Ben askeri mü
dahaleden önce hükümetçe ekonomik kararlardan sorumlu bir müsteşar
dım. Ve normal olarak askeri müdahale sırasında bu görevimde bırakıl
mamam gerekirdi. Ama askerlerle bir ilişkim olmadığı halde beni göre
vimde bıraktılar. 

Asker bizim uygulamaya koyduğumuz programa güveniyordu. Bu 
şu demek : Asker bizim programımıza yakın ibu da 1960 ve 1971 'deki du
rumlardan farklı ve sonuçlan gördüler._ 1983'de göreve başladığımız eko
nomide oldukça gözüpek 1hareketlere girişmeye mecburduk. 

Size bir örnek vereyim. Yabancı paralarda değişen kurlar bütün kı
sıtlamaları derhal kaldırdık. Türkler bugün her türlü dövizle hesap aça
biliyor, çek yazabiliyorlar. Kaldı ki 1983 yılı sonunda çok az döviz re
zervimiz vardı. Benim yakınlarım. uzmanlar, bizim deli olduğumuzu söy
lüyorlardı. 

Ama haklıydım. Döviz rezervleri arttı. Bugün dükkanlarda ne ister
seniz buluyorsunuz. Herşey ithal ediliyor. İhracatımız artıyor. Türk va
tandaşlarının döviz hesaplarında bugün 1,5 milyar dolardan fazla para 
var. 

S o r u : - İtiraf edelim ki çok başarılı oldunuz. Varmak istediği
niz başka hedefler de var. Yüksek orandaki işsizlik, enflasyon 

C ev a p : - Evet. 

S o r u : - Dış borçlar. .. 

C ev a p : - Evet ama bütün bunlar döviz geliri ile ilgili burada 
insan'ın bir noktaya varabilme yeteğini yönlendirmek mümkün. Borçla
rı, kasalarımızda hazine olarak ne var. Onunla mukayese etmek lazım. 
Başarılarımız var, bu açıkça ortada. 
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İşsizlik konusuna gelince, Benim partim bunu açıkça ifade etti. İş
sizliği azaltmak uzun vadeli ıbir program, kısa vadeli değil. Seçim prog
ramlarımızı tartıştığımız bazı partili arkadaşlarım halka pırıl pırıl umut
lar vaadedelim dedi. Buna hayır dedim, gerçek olanı yazalım ve seçim 
programımıza, işsizlik meselesinin bir çok faktörü olduğunu alacağımız 
tedbirleri yazdık. 

Amacımız, önce enflasyonun yükselmesini önlemek, sonra da yavaş. 
yavaş düşürmek, bunun için de ekonomik büyümeye ihtiyacımız var. Yüz
de 7'lik bir büyüme emri veremeyiz. Geçen yıl büyüme hızımızı yüzde 
5,7 idi. Son yılın en yüksek rakkamı bu sağlıklı bir gelişme, ama yüzde 
7' den az. Büyümenin devam etmesi yüzde 7'ye varması için üç yıla daha 
ihtiyacımız var. Bu noktada bizim çabalarımız kafi gelmiyor. Desteğe ih
tiyacımız var. Krediye ve yatırımlara ihtiyacımız var. Bugün kredi duru
mumuz çok iyi. Borçlarımızı zamanında ödüyoruz. Bunun için bize kredi 
veriyorlar. Bu krediyi kullanırken tabii ki dikkatliyiz. Kredileri yalnız en 
iyi projeler için kullanıyoruz. Büyüme hızını yükseltmek için yaptığımız 
ikinci iş, devlete ait işletme ve projeleri tamamen ya da hisseli olarak 
satmak, bugüne kadar 50 milyar lira tutarında kar ortaklığı hissesi sat
tık. Boğaz köprüsüne ait olanlar 2 ıgün içinde satıldı. Elde edilen gelirleri 
şimdi hidroelektrik santrallar için kullanıyoruz. Sulama projeleri, ya da 
otobanlar gibi önemli projelerde kullanıyoruz. 1Gelecek aylarda belki ge
ne 50 milyarlık kar ortaklığı senetleri satacaksınız? 

S o r u : - Bundan sonra ne satacaksınız? 

Cevap : - Dediğimiz gibi köprüyü ve bir barajın yüzde 20 sını 
sattık. Hizmete girecek başka barajlarda var. Bunların bazıları gelecek 
yıl hazır olacak. Mayıs ayında belki de ikinci köprünün yapımını kutla
yacağız. Bu ikincisi ilkinden daha büyük olacak çevre yolu olarak 200 
km. lik bir otoban yapılacak 3 -4 yıl içinde krediler dışarıdan geliyor. 

Soru : - İhalelere Alman firmalarını da davet ettiniz. 

Cevap : - Evet, Almanları, İtalyanları, İngilizleri ve Amerikalı-
lan. 

Soru: - Yap, İşlet, Sat sistemine göre mi çalışacaklar? 

Cevap : - Biz bu teklifleri bazı nükleer ve hidroelektrik santralı 
yapan firmalara da ilettik. Mesela, Kanadalıların bu sistemi kabul ettik
lerini biliyoruz. Şimdi son ayrıntıları tartışıyoruz. Almanlarla bir sonu
ca varamadıJ<. ,. Sıkı bir pazarlık bu. Diyoruz ki, yapın, satın. Biz satın ala-
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cağımızı garanti ediyoruz. Ne şekilde olursa olsun, bir çözüm bulacağız. 
Üçüncü sorunuz ~nflasyon ile ilgili. Buna göre çeşitli rakkamlar var. 
Enflasyon bugün yüzde 40 -44. Bu yıl için hedefimiz yüzde 25. yani ara
lığa kadar, ortalama değil, ortalama daha yüksek olabilir. 

Yıl başlarındaki yüksek enflasyonun iki nedeni vardı. Önce bir kat
ma Değer Vergisi yürürlüğe koyduk. KDV'yi temel gıda maddelerine koy
madığımız halde. Enflasyonu etkiledi. Ama etkinin 2 -3 ay içinde kaybo
lacağını umuyorum. Normal olarak bu etkinin olması lazımdı. Ama biz 
bir sistemden diğerine geçiyoruz. Çoğu satıcı 'yüzde 10 KDV'yi hemen fi
a dara ekledi. 

İkinci neden Şubat ve Mart aylarındaki sert iklim şartlan ile ilgili 
Ama enflasyon yıl sonuna doğru yüzde 25 olacak, yüzde 5 az ya da çok 
olabilir. 

Ama işçilerimize enflasyonun götürdüğünden daha çok alacaklarını 
söylüyoruz. Bu bizim sözümüz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE ODALAR BİRLİGİ'NİN 
MÜNİH TEMSİLCİLİGİNİN AÇILIŞI MÜNASEBETİYLE 

YAPTIKLARI KONUŞMA 

Sayın Bavyera Eyaleti Başbakanı, 
Sayın BDİ Başkam, 

Değerli Konuklar, 

19 Nisan 1985 

Türkiye' de uzun ve seçkin bir mazisi olan Türkiye Odalar Birliği'
nin ilk dış temsilciliğinin bugün Federal Almanya'da ve bu güzel kenti 
Münih'te açılmakta olması tesadüfi değildir. 

Federal Almanya'nın, Türkiye'nin gönlünde, kader birliği ettiği ve 
tarihte 'beraberce şanlı sayfalar açtığı bir ülke olarak mümtaz bir yeri 
vardır. Bugün iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkiler gücünü bu 
tarihi bağlardan olduğu kadar, ileri düzeydeki ekonomik ve ticari işbir
liğinde de almaktadır. Yakın zamana kadar Türkiye'nin ticaretinde bi
rinci sırayı alan Federal Almanya, bugün Avrupa'daki en büyük ticari 
ortağımız olarak yerini muhafaza etmektedir. 

Türkiye, son birkaç yıl zarfında, bütün gelişme yolundaki ülkelere 
örnek teşkil edecek hamleler içine girmiş ve başarılar kazanmış gir ül
kedir. 

Kapalı bir ekonominin duvarlarını yıkarak dünyaya, serıbest reka
bet ve ticarete açtığımız Türk ekonomisi, aldığımız bir dizi tedbirler sa
yesinde bugün sağlığına yeniden kavuşmuş ve ileriye tekrar ümit v·e gü
venle bakar hale gelmiştir. İşte Odalar Birliğimizin bugün Münih'te bir. 
temsilciliğinin açılması, aynı zamanda, Türk ekonomisinin dış dünyaya 
açılmasını da simgelemektedir. 

Türk ekoonmisi bütün bu başarılarına rağmen henüz bütün prob
lemlerini halledebilmiş değildir. Halbuki dosta ve müttefike idamesinde 
sayısız yarar vardır. Dünyanın bugün en karmaşık olaylar ve en acıklı 
çatışmalarının cereyan ettiği bir bölgesinde Türkiye'nin, ıaskeri bakımdan 
olduğu kadar, ekonomik bakımdan da, mevcut sorumluluklarını üstle
nebilecek güce kavuşturulması elzemdir. Bu yolda, Türkiye'ye--en yararlı 
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yardımını, dost ve müttefiklerimizin ülkemizle ticaret hacimlerini art
tırmaları ve ekonomik işbirliğini geliştirmelerinden geçtiğine samimiyet
le inanıyoruz. 

Türkiye, bugün, ferdin kaabiliyetinin ön plana çıkarılmasını, teşvik 
edilmesini ve müteşebbis. ruhunun mükafatlandınlmasını esas alan bir 
bir ekonomik felsefeye sa:hiptir. Ülkemizde, geniş bir serbestleştirme ve 
jktisadi faaliyetin esas itibariyle özel sektörün eliyle yürütülmesi hedef 
alınmıştır. Türk müteşebbisi de, bu itimada layık olduğunu kısa zaman
da ispatlamış ve ekonomik kalkınma ve ihracatımızın süratle artmasında 
faal bir rol oynamaya başlamıştır. 

Bu bakımdan Türkiye Odalar Birliği'nin Münih'te ıbugün açılan dış 
temsilciliğinin, Türk -Alman ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da ge
liştirilmesine büyük katkılar olacağına ve dost Alman işadamlan ve sa
nayicilerinin de kendilerine işbirliği ve yardımlarını esirgemeyeceklerine 
inanıyorum. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunanın. 
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SAYIN BAŞBAKANIMIZIN MÜNİH'TE YAPTIKLARI KONUŞMA 

Mr. Presıdent, 
Excellencıes, 

Ladıes and Gentlemen, 

19 Nisan 1985 

It ıs ındeed a great honor and prıvılege for me to be able to add
ress so dıstınguıshed a gatherıng of members of the german busıennes 
community. 

I am most grateful to you, Mr. Presıdent, for thıs gracıous ınvıtatıon 
to your beautıful homeown and the very kınd worfts whıch you have reser
ved for my country and for myself, My heartfelt thanks also go to the 
dıstınguısıhed Chaırman of the BDI, Mr. Langmann and the Chamber's 
and other guests here, for thıs warm receptıon. 

Durıng thıs short but memorable vısıt to Munich, I and the mem
bers of my delegatıon are foelıng at home, not because we have a sızab
le populatıon of Turkısh workers ın thıs town but because of yorıff 
warm hospıtalıty and the frıendshıp shown us here sınce our arrıval. 

The Federal Republıc of Germany ıs our best frıend and partıner 
ın Europe, The close frıendshıp and good relatıons between our count
rıes and peoples have a sound basıs dravıng ıts strength from hıstory. 
Today, our partnershıp ıs charact·erızed by common ınterests and sımı
larıty of systems wıth shared democratıc ıdeals and prıncıples. 

When I came, a few years ago to Germany, as a person ın change 
of the Turkısh economy and explaıned to our german fnends the measu
res we taken ın order to put .our house ın order. 1 had found polıte Audı
ence lıstening to me attentıvely but wıth a certaın sceptıcısım. 

Indeed, untıl the 1980's, the Turkısh Economy had remaıned ın
ward- lookıng, ıts ındustrıalızatıon polıcy was based on ımport substı
tutıon and ıts foreıng trade was faırly lımıted, The economıc polıcıes of 
former governments were excessıvely ınterventıonıst. The state- owned 
economıc enterpnses were a heavy dram on the economy, The oıl prıce 
shocks of the 1970's had dealt a severe Blow to Turkey's oıl- ımpartıng 
economy, Asa result, towards the end of the 1970's, Turkey was plagued 

264 



wıth severe balance of payments dıffıcultıes, a crushıng burden of short 
term debst wıth ınflatıon exceedıng 100 % and a stagnant economs. The 
polıtıcal dıffıcultıes, the socıal turmoıl and the terrorısm and anarchy 
of those days compounded the economıc !dıffıcultıes. As many as twenty 
fıve persons were beıng kılled a day 111 the name of polıtıcal and ıdeolo
gıcal competıtıon. Those gnm days of terror :and anarchy had left behınd 
fıve thousand dead and close to thırty thousand wounded. 

The past four years marked a sıgnıfıcant tumıng poınt for the Tur
kısh Republıc. 

A three · year mılıtary transıtıonal rule brought terrorism under 
control, restored law and order and set the ground for return to Democ
racy. 

In May, 1983, I formed the Motherland Party and ın less than sıx 
months we entered the democratıc •polıtıcal competıtıon whıch the gene
ral electıons of November 1983 represented. After our electoral success, 
my Party obtatıned an a!bsolute majorıty ın the parlıament wınnıng 211 
seast out of 400. Thıs popular support was reaffırmed 111 March, 1984, 
when we won control of 55 of Turkey's 67 provınces ın local electıons, 
Sınce then, our Party gaıned even further strength. 

Today, 1as a matter of fact, I appear before you as the re- elected 
Chaırman of tıhe Motherland Party at ıts Fırst General· Congress held only 
a few days before my departure for Germany and as the leader of a more 
robust party apparatus. 

After thıs very brıef outlıne of the recent Turkısh economic and 
polıtıcal developments, I wısh to dwell on the economıc progress regıs
tered 111 my country ın the last for years and the polıcıes and measures 
we have adopted so far, whıch have already gıven very posıtıve results 
and whıch augers even better for the future. 

As many of you know, we put ınto practıce a serıes of economıc 
measures ın January 1980, whıch ın fact ınıtıated ın Turkey a major eco
nomıc reform and structural change. 

After becommg Pnme Mınıster, I ıntroduced new ·measures to comp
lement and consolıdate these polıcıes set ın motıon ın the begınnıng of 
1980, My government has Iaunched the Turkısh economy on the free
market patlı. We have made free enterpnse and prıvate ınıtıatıve the 
marn engınes of Turkısh economıc growth, Our polıcıes are desıgned to 
brıng ındıvıdual's abılıtıes to the forefront and to reward prıvate ınıtıa
tıve. 

Today, the government's marn functıon ıs to provıde ınfrastnıc
ture requıred to allow the prıvate sector to achıeve ıts potentıal. Govern-
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ment ınterventıon m economıc lıfe ıs beıng progressıvely reduced ang. 
the government's role ıs beıng lımıted, as much as pösıbble, to that of 
Guıdance and defınıng the country's targets, 

To thıs end, w are deregulatıng and streamlınıng a oncecumberso
me bureaucracy. 

We have shıfted our economıc development polıcy from an ınward
lookıng orıentatıon to an outward -lookıng one. 

We have adopted an export- led development model, puttıng emp
hasıs on ınternatıonal competıtıveness, Effıcıent allocatıon of avaılable 
resources accordıng to comparatıve advantage, and ıncreased capacıty 

· utılızatıon. 

V·i'e are demolıshıng the protectıonıst walls whıch cloıstered Tur
key far fıfty years. 

Wıth your permıssıon, I wıll elaborate on some of the major chan
ges ın our economıc approach : 

- Most of the quantıtatıve ımport controls have been removed 
and lıberalızatıon of fareıng trade has been achıeved, 

- Foreıgn exchange restrıcıtons have been reduced to a mınımum. 
We have adopted o flexıble exchange rate polıcy. 

- Export subsıdıes have been reduced. We have also removed al
mos t all protectıve quotas and restrıctıons on ımports. 

- A 1programme has been launched far the gradual prıvatızatıon 

of state economıc enterprıses. 

Here, I would lıke to mentıon that the revenue sharest to the Bosp
horus bndge and Keban Dam Were sold out ın a matter of hours, whıch 
shows the people's great confıdence ın our economıc polıcıes, The Turkısh 
Aırhnes ıs now the lıne. 

- The pnvate sector has been allowed to enter fıelds whıch were 
farmedly reserved to the publıc sector. 

- Novel forms of raısıng funds for publıc sector ınvestments have 
been devısed, 

- A massıve housıng programme has been launched, 

- New Legıslatıon has been enacted and new procedures have 
been put ınto effect to encourage and facılıtate foreıgn ınvestments ın 
Turkey, 

- Foreıgn bankıng ınstıtutıons have been allowed to establısh 
branches ın Turkey, Today there are fıfteen foreıgn banks operatıng ın 
Turkey. 
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- The tax system has underwent a radıcal reform, prımarıly thro
ugh the ıntroductıon of the value - added tax and ıntroductıon of tax 
r~bates to the low and mıddle ıncome ; taxpayers. 

- A determıned effort has been made to reduce bureaucratıc for
malıtıes and red tape. 

As a result of our polıcıes, growth last year was 5,8 percent ın real 
terms and exports ıncreased by 24 percent ın dollar terms to 7.4 bıllıon 
dollars, up from 2.9 bıllıon dolars ın 1981. Imports were at an all- tıme 
hıgh and Turkey had no dıffıcılty ın servıcıng ıts foreıgn debt We are 
seemg a surge or ınterest on the part of foreıgn mvestors and we are con
fıdent that there wıll ıbe a large ınflux of foreıgn capıtal ınto Turkey ın the 
comıng years. 

Thıs ıs not to say that we have solved all of our economıc problems. 
The fıght agaınst ınflatıon goes on. Another serıous problem affectıng our 
economy ıs unemployment. We have launched ınnovatıve programmes 
to relıeve the unemployment problem, but ın the fınal analysıs, only 
hıgh rates of growth can provıde a sure cure to thıs problem. Thıs we 
are determıned to achıeve, Turkey's current development plan aıms at 
achıevmg 7 percent gr~wth by 1988. 

Furthermore, Turkey has a nuİnber of assets .whıch are bound to 
tur::ı ıt ınto a star economıc performer ın the near future. I wıll lıst the
se assets for your consıderatıon; 

- A large market of 50 mıllıon people, 
- A relatıvely well developed ındustrıal base whıch can coveY 

practıcally all of the basıc needs of the populatıon, .Last year 75 percent 
of Turkey' s exports consısted of manufactured and processed goods, 
numberıng 3000 dıfferent ıtems whıdh ıs an unmıstakable sıng of struc
tural change and development. 

- Rıch mıneral resources only a fractıon of whıch ıs beıng exploı
ted at present, 

- A truly vast agricultural potentıal. Even today, Turkey ıs a net 
exporter of foodstuff. Wıth the projects underway, Turkey is destıned 
to become an ımportant provıder of food to both the Mıddle East and to 
Europe, Turkey's lıvestock populatıon and ıts forest resources are among 
the largest ın Europe. 

- Wıth ıts scenıc ıbeautıes, ıts archaeologıcal treasures, Turkey ıs 
bound to become one of the pnncıpal tounst attractıons. 

- Last but not least, Turkey has vast human resources, Its large 
pool of relatıvelty cheap labour ıs ıts greatest asset ın economıc develop-
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ments. The populatıon of Turkey ıs young, vıgorous, dıscıplıned and 
hard-workıng. I anı sure the German people ıs ın the best posıtıon to 
apprecıate thıs fact wıth about 1,5 mıllıon Turks lıvıng ın and workıng 
for the prosperıty of thıs frıendly country. They provıde a precıous lınk 
between Turkey and Germany whıch certaınly deserves great care on the 
part of both countrıes. As the Government of Turkey, we are determıned 
to do our utmost and work together wıth the German leadershıp and 
authorıtıes, to ensure thıs bond of frıendshıp . betweel?- Turks and Ger
mans contınue to contrıbute to our mutuals ınterests. 

But Turkey has more than just natura! and human resources. I t 
ha~ a unıque georgraphıcal settın lınkıng both physcıally and culturally 
Europe and the Mıddle East, Turkey ıs a country polıcıtıcally alıgned 
wıth the West, but also possesses cultural and hıstorıcal affınıtıes wıth 
the natıons of the Mıddle East and North Afrıca. 

Thıs sıraddlıng of contınents and cultures has allowed Turkey to 
develop ıts transit trade and vastly expand ıts volume öf commerce wıth 
the countnes of the Mıddle East. Our volume of Trade Wıth Iran ıs 3 
bıllıon dolars and wıth Irak 2 bıllıon dolars. Turkısh contractors have 
undertaken constructıon jobs ın the Mıddle East and North Afrıca amo
untıng to 16.5 bıllıon dolars. 

We have expanded the capacıty of our oıl pıpelıne wıth Irak and ag
reed on constructıng a second one. Wıth Iran, we hav·e agreed to buıld 
and gas pıpelınes, to extend to Europe ıf found feasıble. Talks are under-
way wıth Qatar on a sımılar gas pıpelıne project. · 

Furthermore, we are ın the process of expandıng our volume of 
trade wıth Sovıet Unıon and other European socıalıst countrıes. 

What are the ımplıcatıons of all these for the Western World? 

I thınk the answer to thıs questıon lıes ın Turkey's prospects of 
becomıng a stronger and more profıtabla partner, Turkey ıs a relıab
le ally andan ısland of stabılıty ın a very cntıcal and turbulant area of the 
Word. it ıs a democracy. Advocate ofa free market economy, Turkey's 
success can serve as a shınıng example for oth<ir developıng countrıes, 
provıng, at the same tıme, the correctness of all the values whıch the 
West Stands for and the benefıts of ıst ınstıtuatıons. 

Before closıng. thıs rather long speech, I have, of course, a message 
to the German busıness communıty. 

The Turkısh Government recalls wıth apprecıtıon lhe valuable role 
the Federal Republıc of Germany has played ın the past to assıst Turkey 
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to overcome ıts economıc and balance of payments dıffıcultıes ın recent 
years. 

We have a good economıc and trade relatıonshıp wıth Germany, 
There are buıldıngs, raılroads, factones, power plants and other bıg pro
jects ın Turkey whıch stand as a lıvıng example to the mutualıty of ın· 
terest ın our economıc relationshıp. We are proud of these achıeve

ments, and I anı sure our German fnends share our elatıon. There are 
many other projects whıch have the potentıal to buıld on our exıstıng 
cooperation. You, Mr. President besıdes your emınent posıtıon asa great 
po lıcıtıan and statesman ın your country andın Europe, have also shown 
your skılls as a busınessman ın promotıng the sales of aırhuses to the 
Turkısh Aırlınes. I happen to me an engıneer by professıon, but I have 
spent enough tıme ın management of the Turkısh economy to know that 
there are many other possıbılıtıes between our countnes whıch remaın 
untouched. 

Two weeks ago I was on an offıcıal vısıt to the Unıted States. As I 
underlıned to Presıdent Reagan there, what Turkey ıs Callıng for ıs ex
panded and ıncreased trade relatıons wıth ıts allıes and economıc part
ner~, more than anythıng else, VV' belıeve that the best' way to help a less 
wealthy fnend ıs to encÖµrage two-way trade wıth ıt. We have provided 
handpre incnfien for foreıgn ınvestment. Joınt ventures also represent a 
mutually profıtable area. I recognıze that the Federal Republıc of Ger
mcıııy ıs uur best tradıng partner ın the West and fıgures first among 
our tradıng partners ın the World. But ıf I anı callıng here, despıte thıs 
fact, for further efforts, ıt ıs because I fırmly belıeve there really exısts 
such a tangıble potentıal. 

1 hope, Mr. Presıdent, the ınauguratıon thıs mornıng of the repre
sentatıve ofJıce of the Unıon of Chambers of Commerce, ındustry and 
commodıty Exohanges 

Of Turkey ın thıs beautıful town wıll bea symbol of ıncreased eco
nomıc and trade relatıons between Turkey and Germany ın the years to 
come. 

Thank you. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN l'. ALMANYA'YI ZİYARETİ 

SIRASINDA MÜNİH BAŞKONSOLOSLUGUNDA TÜRK 

İŞÇİLERİNİN KABULÜNDE YAPTIGI 

KONUŞMA 

19 Nisan 1985 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Türkiye' de son yıllarda büyük bir değişiklifk ve gelişme görülmek
tedir. Eskilerin huzursuz ve yokluklar ·dönemi geri kalmıştır. 

Türkiye'nin dış görünümünde de 'büyük değişmeler va~dır. Yalban
cılar, Türkiye'yi sadece NATO üyesi bir ülke olarak görmemektedırlar. 
Türkiye'yi aynı zamanda onunla ticaret ve iş/birliği yapılacak ortak üye 
olarak görmektedirler. Bana bu sözleri hür dünyanın lideri Reaıgan ay~ 
nen böyle söyledi. Aynı ·sözleri bu hafta Bonn'da Alman Başbakanı 

Kohl' den işittim. Artık Türkiye'nin Batı ile hem diplomatik, hem fiziki 
komşu olduğu iyice anlaşılmış bulunuyor. 

Türkiye, yurtdışında saygınlık kazanmıştır. Eskiden kredi için fi. 
nans kuruluşlarının ayağına giderdik. Şimdi onlar bir şeyler alalım diye 
pazarlığa geliyorlar. Bu deme~tir kj, Türkiye güç ıkazanmıştır. 

Yalbancı sermaye, Türkiye' de · yatırım yapmaık için hazı.rlılklar yap1-
yor. Yaibancı sermaye yatırımı için ağır hareket edenler ama bir gei
meye başlarsa hepsi lbiooirine takip eder. 

Sizler burada Tfuikiye'nin .temsilcilerisiniz. Sizleri fübarlı bir Tür
kiye vatandaşı yapmaık gayretindeyiz. 

Bu toplantı vesilesi ile ~1epinize en iyi dileklerimi sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MÜNİH'TE F. ALMAN 

WDR RADYOSUNA VERDİGİ DEMEÇ 

20 Nisan 1985 

Bu yıl Hannover Fuarına Tünkiye kardeş ülke olarak katılmakta
dır. Bu katılım lbir yönü ile Türk - A1man münasebetlerini güçlendirecek 
bir yönü ile de Türkiye'ye sanayi ülkeleri arasına girdiğini gösterecektir. 
Tütkiye olarak ıbu 1tür münaseıbet1erde Türkiye'yi dışa .daha iyi tanıtmak 
ve iıhracaatı geliştirmeyi hedef almış lbulunma!ktayız. 

Esas itibarıyla Almanya, Ortak Pazar'ın büyük ülkelerinden biridir. 
Almanya'da büyük çapta Türk işçisi .de var. Türk işçisi tanınıyor, kıy
meti biliniy<?r. Buraya ıbiz, ıbir sanayi ülkesi hüviyetiyle geldik. 

Bugün dünya ticaret hayatındaki münasebetler çok iboyutta ele alın
maktadır. Geçen gün sorulan bir soruda Almanya ile ortak bir ticaret ve 
sanayi odası kurulması -konusunda bir çalışma var mı? diye bir soru so
ruldıu. Türkıiye olarak daha önce Londra' da bizim ve İngiltere'nin usul
lerine tabi ortak fbir sanayi odası kurduk. Amerikan Ticaret Odası'yla or
tak bir Konseyi ıkurduık. Burada da eğer şartlar 'hakikaten müsaitse 
müşterek ticaret odası kurulabilir. Türkiye, netice itibarıyla bu ülkeler
de daha iyi temsil edilmelidir. 

Bu tür kuruluş F. Almanya ile gerçekleşir mi !bilmiyorum. 

Burada bu konuşmayı yaparken Almanya' da çalışan vatandaşları
ma lbir hususu açıklamak isterim. Türkiye' de e!konomi 1kontrol altına 
alınmıştır. Enflaısyon % 40 - 45 oranında tutulmuştur. Bu oranı daha aşa
ğıya düşüreceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımız bir enflasyon ıbaskısından 
korunmak için tedbirler almış bulunmaktayız. 

Bugün Türkiye herkesin huzur ve güvenle yaşayacağı veyahut dışa

rıdan gelip gezebileceği 'bir ülkedir. 

Almanya'da çalışan vatandaşlarıma, ailelerine bu vesile ile en iyi di
leklerimi sunarım. 

271 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KIZILAY DERNEGİ 

GENEL KONGRESİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

20 Nisan 1985 

117 yıldır hizmet veren Kızılay her ye:rıde şükranla ve hayırla anıl
maktadır. Kızılay bu milletin !benimsediği, güvendiğ1i, her zaıman yanın
da olduğu bir müessese olmuştur. Bunu milli hasletlerimize borçluyuz. 

Devletler geliştirdikleri sosyal güvenlik kuruluşları ile vatandaşla
rın hayatın zorluklarına karşı güçlendirdikleri oranında başarılı sayılır
lar. Ancak lbu sosyal güvenlik müesseselerıi insanların yarıdıma, desteğe 
ve himayeye olan ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. 

Türkiye Kızılay Derneği bir manada devl~tin sosyal alanda gördü
ğü hizmetleri tamamlamakta, yaygınlaştırımaktaıdır. 

Geçmişte yaşadığımız bir çok afet bugün unutuldu. Ancak Kızılay' 
ın hizmetleri milletin gönlünde yaşıyor ve yaşıyacak 

Bütün müesseselerimiz gibi gönüllü kuruluşlarımız da, gelişen, bü
yüyen ve bulunduğu bölgede siyasi, ekonomik ve kültürel görevleri yük
lenen Türk gerçeğini .gözönüne alarak çağdaş yeniHıkleri takip etmekte
dir. 

Siz Kızılaycılar, dışa karşı Türk Milletinin hamiyet, yardım ve şev
kat duygularını temsil ediyorsunuz. ·Afrika' da, Filipinlerıde, Bangladeş'te 
Kızılay eliyle sarılan bir yara veya dindirilen !bir açhk, milletimiz hesa
bına, insanlık ailesi önünde kazanılmış :bir gurur olacalktır. 

İran - Irak 'Savaşı esirlerinin değişiminde Kızılay'ın aracı olması te
selli vesilesi o1muştur. 

İki dost ve komşu ülke İran ve Irak arasın!da sürüp gitmekte olan 
savaş dolayısıyla duyduğumuz üzüntü -Oüyüıkıtür. Kızılay'ın iki ülke ara
sında savaş esirlerinin mü\badelesine vasıta olması, şimdiye kadar taraf
sız lbir devlet veya Kızılhaç tarafından yapılan görevin bu milli kurulu
şumuzca ifa edilmesi bizim için teselli vesilesi olmuştur. 

Kızılay her zaman genç ve dinamik kalan, yorulmayan, acı .çeken ve 
düşkünlerin yardımına koşan bir müessese olmalıdır. 
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Geleceğin teminatı olan gençhlğe, milli hasletimiz olan şevkat, mer
hamet ve yardımlaşma duygularını en güzel şekHde vermeliyiz. Bu alan
da Kızılay'a düşen önceli~li vazifeler vardır. 

Kızıiay'ın gençliğimize verdiği hizmetleri geliştirilmek ve temellen
dirilerek, yaygınlaşıtırması faydalı olacaktır. Bu iti/barla gençliğe yardım
laşma duygusunu Kızılaycılık ruhunu, milleti için fedakarlığa, yücelme 
ve olgıunlaşma yolunda halka hizmeti öğretmeliyiz. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİGİ 

SEBEBİYLE ANKARA'DA BULUNAN ON ALTI ÜLKENİN 

ÇOCUKLARININ TBMM'DE KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

21 Nisan 1985 

Hoş geldiniz, 

Türkiye Radyo, Televizyon Kurumunun düzenlediği bu başarılı ve 
manalı şenlik yedinci yılını doldurmaıktadır. 

Her yıl artan sayıda ülkenin bu şenliğe 1katılması ve sevimli küçük 
elçilerini ülkemize göndermeleri bizi fevkalede mutlu etmektedir. Büyük 
devlet adamı Atatürk'ün çocuklarına armağan ettiği bir bayramın millet
lerarası bir nitelik kazanması onun Yurtta Sulh, Gihanda Sulh ilkesinin 
gerçekleştirilmesine de .katkı teşkil etmektedir. 

Dost ülkelerin çocuklarını en sevimli ve etkili elçiler olarak kabul 
edip lmcaklıyoruz. 

Dost ülkelerin çocuklarının bizim çocuklarımız ile kurdukları 
dostlukl~rımn devamlı olacağına ve dünya barışına hizmet edeceğine 
inanıyoruz. · 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TBMM'NİN 65. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANKARA'DA BULUNAN 

YABANCI PARLEMENTERLERİNDE KATILDIGI 
ÖZEL OTURUMDA YAPTIGI KONUŞMA 

23 Nisan 1985 

Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Muhterem Üyeleri, 

Saygıdeğer Misafirler ve Basın -Yayın Mensupları, 
Buıgün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşunun 65 inci yılını 

idrak ediyoruz· Türkiye Büyüık Millet Meclisi'nin Kuruluşu; Türk Mille
tinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, ölümsüzlüğünüD · 
bütün dünyaya ilanı ve haykırışıdır. Büyük Devlet Adamı, Atatürk, yıkı
lan İmparatorluğun Topraklan üzerinde yeni Devleti Kurarken «Hakimi
yet Kayıtsız Şartsız Milletindir» diyerek, İstiklal Mücadelesi veren bu 
milletin idari şeklini milli iradeye ~ayandırıyordu. 

İstiklal Savaşına· Milli Mücadele vasfı kazandıran, onu milli irade 
temeline dayandıran ve milli mücadeleye siyasi yönden de geniş boyutlar 
kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Yüce Atatürk'ü 
ve O'nu bütün mücadele arkadaşlarını, huzurlarınzda bir kere daha şü k
ran ve rahmetle anıyorum. 

Muhterem Milletvekilleri ve Misafirler, 
Şurası unutulmamalıdırki, Demokrasi, Türk Devlet Geleneğine en 

uygun rejimdir. İnsanca yaşama arzusunun gerçekleştirilmesi, temel hak 
ve hürriyetlerin korunup yaşatılması için daıha uygun bir başka sistem 
yoktur. Rejimler, insanın refah ve saadeti için var olmalıdır. !Kendi ira
delerini seçmek, kendi idare biçimini tayin etmek de insanın, insan oldu
ğu için sahip olduğu en ta!bii ve temel hakkıdır. Bunun temini ise ancak 
demokratik rejimlerde mümkündür. 

Türk Devleti kurulurken milli hakimiyet esasının kabulü, insanlığa 
verilmiş önemli bir mesajdır. Bu mesajın bugün de çok iyi değerlendiril
mesi icap eder, 65 yıl öncesinin şartlan altında Millet Meclisi'nin kurul- · 
ması ve · milli hakimiyetin ilan edilmesi bugünkü değerlendirmelerde de 
esas teşkil etmelidir. İradesine gem vurulması, Milletimizin hiçbir dönem
de kabul etmediği ve etmeyeceği bir hadisedir. Tarihi tecrübesi içerisinde 
Türk Milleti, Demokratik nizamın mevcut sistemler içinde en mükemmel 
idare şekli olduğu kararını vermiştir. Bu kararını da kimse değiştiremez. 
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Türk milleti, kurucularının emanetine sadık kalarak 65 yıldır haki
miyetin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu temel düsturunu, vazgeçil
mez vasıflardan birisi olarak sahip çı:kmıştır. Dünyadaki pekçok ülke, 
demokratik nizam ve milli irade esasına bugün dahi' ulaşamamışken, ül
kemizdeki demokratik parlamenter sistem dünyadaki mevcut demokra
tik parlamenter sistemlerin en iyi misallerinden biri haline getmi·ştir. 

Her zaman belirttiğim gibi; millete en iyi hizmetin verilebilmesi, 
devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temin edilebilmesi, ancak Milli Ha
kimiyetin kurulması ile mümkün olur. Çünkü, Devlet Millet için vardır 
ve bu yüzden de devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 

Şunu da hemen belirtmem gerekir ki, demokratik sistemi benimse
miş toplumlarda, farklı düşüncelere rağmen demokrasinin bütün kaide
leriyle işlemesi ve muhafazası, ancak buna herkesin sahip çıkması i]e 
mümkündür· Başta aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan Yyce Mec
lisimiz olmak üzere, bütün siyasi ve sosyal müesseselerin bu şuurda ol
duğuna şüphem yoktur. 

Bütün bu gelişmelerin ışığı altında 23 Nisan, Büyük Devlet Adamı 
Atatürk tarafından, geleceğimizin ümidi ve teminatı olan çocuklarımıza 
hediye edilmiştir. Bunun mana ve ehemmiyeti çok büyüktür. Dünyada ço
cuk bayramını ilk defa kutlayan ve müesseseleştiren bir millet olarak bu 
tutum ve davranışıyla Atatürk, çocuklarımızın toplum içindeki yerini he
lirtmek istemiştir. 

Geleceğimizin başlıca ümidi ve tek sahibi, asil Türk çocukları, 

Bugün Devletin idari kadrolarında olan bizlerin yerini yarın sjzler 
alacaksınız, İleriki yıllarda, bu ulvi emaneti sizler· devralacak ve sizden 
sonra geleceklere, atalarınızın emaneti olarak tertemiz teslim edeceks.i~ 
niz. 

Bu Toprak, bu Bayrak sizin en kıymetli varlıklarınızdır. Her karış 
yurt toprağının şehitlerimizin kanları ile sulanmış olduğunu asla unut
mamalısınız, Sizlere güveniyorum ve bu güvenle bugünkü büyük sevin
cinize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınıza katılıyorum. 

Bugün büyüğümüzle, küçüğümüzle, demokratik parlementer rejime 
inancımızın ve ona sahip çıkmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyo
ruz. 

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 65 inci 
Yıldönümüzünü kutlar, Yüce Meclisimizin Muhterem Üyelerine ve misa

firlere saygılar sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİ İRADE DERGİSİNE 

YAZDIGI MAKALE 

2.3 Nisan 1985 

Milli İrade 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 65 nci Y ıldönümünde, de
mokratif parlamenter sistemimizin temelini teşkil eden; hakimiyetin 
kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olması düsturu vazgeçilmez bir prensip 
haline gelmiştir. · , 

Gerçekten de, demokratif parlamenter sistemimiz dünyadaki parla
menter sistemlerin en iyi misallerinden birisi durumunıdadır. İnancımız 
odur ki, demokratif parlamenter sistemimiz bu gelişmelerini sıhhatli bir 
şekilde sürdürecektir. Şüphesiz ki, milletin üstünde başka bir irade ola
maz ve ·devlet millet için vardır. Bu düşünceden hareketle milli iradenin 
en iyi şekilde tetnsil edildiği sistem demokratik parlamenter sistem ol
maktadır. 

Memleketimizin içine düştüğü o karanlık günleri bir daha yaşamamak 
için bütün demokratik kuruluşlarca milli fradenin tam olarak işlemesini 
sağlamak mecburiyetindeyiz. Ancak fbu şekilde büyük lider Atatürk'ün 
bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi O'na layık bir şekilde muhafaza edip 
geliştirebileceğiz ve geleceğin ,ıteminatı olan çocuklarımıza müreffeh bir 
Türkiye bırakabileceğiz. 

Türk Milleti, her zaman olduğu gibi zeka, kaıbiliyet, azim ve çalış
kanlığı ile dünyanın bütün milletleriyle rekaıbet edebileceğini ispat et-· 
miştir. 

Bizi sevindiren, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuurluşunun yıl
dönümü olan bu mutlu günde, Türk Milletinin demokratik parlamenter 
sisteme olan bağlılığın her yıl daha da arttığını görmemizdir. 

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 65 nci yıl
dönümünü tekrar kutlarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN T.B.M.M.'NİN 65. :KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANKARA'DA BULUNAN 
YABACI ÜLKELERİN PARLEMENTERLERİNİNDE 

KATILDIGI ÖZEL OTURUMDAN SONRA BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 

23 Nisan 1985 

Konuşmama 'başlamadan önce Sayın parlamenterleri görmekten 
duyduğum memnuniy.eti ifade etmek isterim. 1983 yılında yapılan seçim
lerle Türıkiye'.de yeniden demokrasiye dönüşmüştür. 

Türkiye'nin fbugün büyük projeleri vardır. Gelişmiş ülkeler bu pro
jelere büyük i1gi .duymaktadırlar. Y a:bancı yatırımlar için de Türldye en 
uyıgun ü11ke olmuştur. 

Türkiye'nin, 1romşulan ile olan ilişkileri iyidir, ancak; Yunanistan' 
la bazı ,sorunlarımız olduğu da gerçek-tir, ama bu sorunları karşılıklı gÖ·· 

rüşmeler yoluyla çözümlemek istiyorum. 

S o r u : - Fiyat artışları ·~onusunda bir önlem alınmasını düşü-
nüyormusunuz? ' 

Cevap : - Bütün dünyada fiyatlar artıyor. Bu enflasyona bağlı 
bir olaydır. Fiyatları yapay olarak düşük tutarsanız her yerde karabor
sa olur. 

İrtıhala t sisteminde uygulanan lfüeralizasyıon sayesinde karaıborsa
ya giden paralar 1hazineye ikazandırılmıştır. Böylece son altı ayda 100 mil
yar lira 'hazineye girmiştir. 

Soru : - Arnavutluk'taki Makedonyalılar ile Bulgaristan' dakj 
Türklerin durumlar birbirine benzemektedir. Türk Hüıkümeti Bulgaris
tan'dalki Türklere uygulanan baskı karşısında ne giJbi bir politika izle
mektedir? 

Cevap: - Bulgaristan' da bir buçuk milyon azınlık vardır. Bun
ların isiımleri Bulgar isimleri ile değiştirilmektedir. 

İsimlerin gönüllü olarak ·değiştirildiğini iddia ediyorlar. Bu müm
kün değildir, Kimse inanmaz. Bir Müslüman kendi adını gönüllü olarak 
değiştirmez. Bulgarların bu uygulaması insan haklaı:ına aykırıdır. 
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Hükümet olarak ikonunun üzerinde büyük hassasiyetle duruyoruz. 
İki kez Bulgaristan yönetimine «Gelin, sorunu bir görüşmeler yoluyla 
çözelim» diye çağrıda bulunduk. Bulgaristan'da yaşayan Türkleri göç
men olarak kabul etmeye hazır olduğumuzu söylediik. Ama sonuç yo'k. 

Türkiye'de çok 1küçük azınlık grupları vardır. İsıtanlbul',da oldukça 
küçük bir Ortodoks Rum azınlık ile yaklaş:ik 60 bin Ermeni ve Yahudi 
yaşamaktadır. 

Soru: - Türkiye' de demokrasiye dönüş süreci ve Türkiye'nin Av
rupa ile ilişkileri konusunda!ki görüşleriniz nelerdir? 

Cevap: - İlk seçimlerde Anavatan, MDP, HP yer aldı. SODEP, 
Doğru Yol ve Refaıh Partilerinin katılmalarına izin verilmedi. Eski par
tilerin bu partileri des,tekleyecekleri yolunda söylentiler çı1ktı. Parlamen
todan güvenoyu aldı,ktan sonra seçimlere kaıtılmalarına izin verilmeyen 
parıtilerin de yerel seçimlere katılması kararını aldık. Bu kararı alma
saydık, Sadece üç parti yerel seçimlere katılabilecekti. Seçimlere gittiği
mizde partimizin 1si1ineceğinden söz ediliyordu. Ama sonuçta bizi sile
mediler, biz onları sildik. 1977'de sosyal demokratlara oy veren büyük 

-kentler dahi bizi seçti. 

Erken seçime sadece 'halk isterse gidebiliriz. Diğer partiler ~sterse 
değil. Şu anda 67 ildeıi sadece 23'ünde sıkıyönetim vardır ve buralarda 
sıbyönetimin bfr - bir buçuk yıl içinde kaldırılacağını taıhmin ediyorum. 
Bunların iki veya üçü hariç. 

Tür.kiye, Orıtak Pazar'a girme konusunda hazırdır. Ancalk, bazı AET 
mkeleri bunu engellemeye çalışmaktadırlar. Bu ülkelerin en büyük kor
kusu bizim başvurumuzu yenilernemizdir. 

Türık Parlamenterler henüz Aıvrupa parlamentosuna kaıbul edilmiş
lerdir. Bazı Avrupa ülkeleri sürekli olara\k ıinsan haklarını gündeme ge
tirmektedirler. Türkiye'nin A1vrupa Ekonomik Toplluğuna tam üyelik 
için başvurmasını istemiyorlar. 

S o r u : - Yunanistan' da seçimleri 'kimin kazanacağını tahmin 
ediyorsunuz? 

Cevap : - Bilmiyorum, ama bu sırada Papandreu beni Yunanis
tan'a davet ederse, kesinlikle seçimleri kazanır. 

So r u : - Türkiye'ye karşı alınan bu taıvır sonucunda Türkiye'nin 
karan ne olacak? 

Cevap: - Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesi, Türkiye' den çok 
Teşkilatın çıkarınadır. Türkiye'nin Aıvrupa Ekonomik Topluluğuna gir-
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mesiyle tlde edeceği mali kaynak, bugün çeşitli kaynaklardan zaten sağ
lanmıştır. 

Tünkiye'nin alacağı yedi Airbus için 350 milyon dolar, ikinci Boğaz 
Köprüsü ve çevre yolu için 300 milyon dolar, Atatürık Barajı için de 800 
milyon dolar ve Trakya'da;ki Hamitabad Taıhii Gaz Pmjesi içinde 150 
milyon dolar kredi sağlanmıştır. Türkiye'nin ekonomiık ve tarımsal alan
da gelişmesiyle ıbirlikte, Batı ile olan ilişlkileri de artacaktır. 

Soru : - Eğer İ-slam ülklerine yaklaşırsanız, Tüt.kiye'nin zihniye
tinde değişiklik meydana gelmesinden korkmuyor musunuz? 

Cevap : - Bir şey yanlış anlaşılıyor. Müslümanlık ıgelişmeye kar
şı değildir. Eğer İslamiyeti derinlemesine incelerseniz, temelde kalıkın

' mayı destekleyen unsurlar taşıdığını görürsünüz. Pek çok bölgede İsla
miyet yanlış anlaşılmıştır. 

Tüvkiye laıik bir ülkedir. Türk halkına 'ba!karsanız, İslamiyet bazı 
Arap ülkelerine göre daha fazla bağlıdır, ama aşırılık yoktur. Aşırılar 
yüzde 3 -4 civarındadır 

Soru: - Bu yıl hangi ülkeleri ziyaret edeceksiniz, ayrıca, Fr.ansa 
ile ilişkilerimizde olumlu lbir gelişme 'belkleniyor mu? 

Cevap : - Bu yıl J aıponya ve Çin'i ziyaret edeceğim. Önümfudeki 
Eylül veya Ekim ayında Fransa Başbakanı J arues Ohirac'ın Tüvkiye'yi 
ziyaret etmesini 'bekliyoruz. Bu konuda ·kendisine mektup yaZJdım. Fran
sa ile ticari iliŞkileriımizin gelişmesi siyasi ilişkilerimizin de gelişmesi
ni sağlayacaktır. Bu bakrmdan ticari ilişkilere önem veriyoruz. 

S o r u : - Kılbrıs ve Ege konusundaki gelişmeler !hakkında bilgi ve
rirmislniz? 

Cevap : - Kılbrıs'ta iki toplum, iki ayrı hiilkümet vardır. Sorunla
rını kendileri çözeceklerdir. Her iki tarafa da yarıdımcı olmaya hazırız. 
Ege sorunu ise Türkiye ile Yunanistan arasındadır. Kıbrıs sorunu ile 
bağdaştırılamaz, Sorunun karmaşık olmasının en ibüy'ü)k nedeni Yunan 
adalandır. Bunların lbir kısmı Türkiye'ye son derece yakmdır. Yunanis
can ana 'karasına ıise çok. uzaktadırlar. Biz, «Eğer karasularınızı ahı mi
lin üzerine çıkartırsanız tüm Ege bir Yunan denizi haline gelir» diyo
ruz. Bu nedenle, sorunu karşılıklı görüşmemiz gerekiyor. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ULUSAL EGEMENLİ}( VE ÇOCUK 
BAYRAMININ 65 İNCİ YILI DOLAYISIYLA TBMM'DE 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞBAKANI VE 
MECLİS GRUB BAŞKANI OLARAK 

YAPTIGI KONUŞMA 

23 Nisan 1985 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başikan, yüce Meclisin muhterem 
üyeleri, saygıdeğer misafirler ve basın -yayın mensuıpları; bugün Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 65 inci yılını idrak ediyoruz. 

Tür.kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, Türk Milletinin tarih 
sahnesinde~ silinmek istendiği bir dönemde, ölümsüzlüğünün bütün dün
yaya ilanı ve 1haykırışıdır. 

Büyük devlet adamı Atatürk, yılkılan imparatorluğun toprakları 

üzerinde yeni devleti ıkurarken, «Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir» 
diyerek, isti'klal mücadelesi veren bu milletin idari şeklini, milli iradeye 
dayandırıyordu. 

İ'stiklal Sarvaşına milli mücadele vasfı kazandıran, ona milli irade 
temeline dayandıran ve mill:i mücadeleye siyasi yönden de geniş boyutlar 
kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu yüce Atatürk'ü ve 
O'nun bütün mücadele ar.kadaşlarını, huzurlarınızda bir kere daha şük
ran ve rahmetle anıyıorum .. 

Muhterem milletvekilleri, şurası unutulmamalıdır '.ki demokrasi, 
Türk devlet geleneğine en uygun rejimdir. İnsanca yaşama arzusunun 
gerçekleştirilmesi, temel hak ve hürriyetlerinin ·k!orunup yaşatılması için 
da!ha uygun fbir lbaş:ka sistem yoktur. 

Rejimler, insanın refah ve saadeti için var olmalıdır. Kendi idarele
rini seçmek, !kendi idare biçimini tayin etmek de insanın, insan olduğu 
için sahip olduğu en tafbii temel !hakkıdır. Bunun ıtemini ise, ancak de
mokratik rejimleııde mümkündür. 

Türk Devleti kurulurken, milli hakimiyet esasının lkaibulü, insanlığa 
verilmiş önemli bir mesajdır. Bu mesajın, bugün de çok iyi değerlendi
rilmesi icap eder. 65 yıl öncesinin şartlan altında Millet Meclisinin ku
rulması ve milli hakimiyetin ilan edilmesi, bugünkü değerlendirmelerde 
de esas teşkil etmelidir. 
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İradesine gem vurulması, milletimizin hiçbir dönemde kabul et
mediği ve etmeyeceği bir hadisedir. Tarihi tecrübesi içersinde Tüd( Mil
leti, demokratrk nizamın mevcut sistemler arasında en mükemmel idare 
şekli olduğu kararını vermiştir; bu kararını da kimse değişrtiremez. Türk 
Milleti, kurucularının emanetine sadıJk kalarak 65 yıldır hakimiyetin ka
yıtsız ve şartsız millete ai:t olduğu temel düsturuna, vazgeçilmez vasıf
lardan birisi olarak sahip çıkmıştır. 

Dünyada'ki pek çok ülke demokratilk nizam ve milli irade esasına 
bugün dalhi ulaşamamışken, ülkemizdeki demokratik parlpnenter sistem, 
dünyadaki mevcuıt demokratik parlamenter sistemlerin en iyi misallerin
den biri haline gelmiştir. 

Her zaman ibelirttiğim gibi, millete en iyi hizmetin verilebilmesi, 
devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, ancak milli 
hakimiyetin kurulmasıyla mümkün olur; çünkü devlet, millet için var
dır ve 'bu yüzıden de devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 

Şunu da hemen belirtmem gerekir 'ki, demokratik sistemi ıbenim
semiş toplumlarda farklı düşüncelere rağmen, demokrasinin fbü tün kai
deleri ile işlemesi ve muhafazası, buna herkesin sahip çıkmasıyla müm
kündür. Başta aziz milletimiz ve ıonun bağrından çı!kan yüce Mecliısimiz 
olmak üzere, bütün siyasi ve sosyal müesseselerin bu şuurda olduğuna 

şüpbem yokıtur. 

Bütün bu gelişmelerin ışığı a1tında, 23 Nisan, büyük devlet adamı 
Atatürk tarafından geleceğimizin ümidi ve teminatı olan çocuklarımıza 
hediye edilmiştir. Bunun mana ve ehemmiyeti çok büyüktür. Dünyada 
çocuk bayramını ilik .defa kutlayan ve müesseseleştiren bir milletin önde
ri olarak büyük Aiatürik, çocuklarımızın toplum içindeki yerini belirt
mek istemiştir. 

Geleceğimizin başlıca ümidi ve tek sahibi asil Türk çocukları, bu
gün devletin siyasi ve idarl kadrolarında olan bizlerin yerini yarın sizler 
alacaksınız. İleriki yıllarda bu ulvi emaneti sizden sonra geleceklere, ata
larınızın emaneti olarak tertemiz teslim edeceksiniz. Bu toprak, bu bay
rak sizin en kıymetli varlıklarınızdır. 

Her karış vatan toprağının şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ol
duğunu asla unutmamalısınız sizlere güveniyoruz. Bugün, büyüğümüzle, 
!küçüğümüzle demokraHk parlamenter rejime inancımızın ve ona sahip 
çı1kmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyon1z. 

Bu duyıgularla Türıkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 65 inci 
Yıldönümünü kutluyor, yüce Meclisimizin mu:hterem üyelerine ve değer
li misafirlere saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 

ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA, ÖGRENCİLERDEN OLUŞAN 

BİR HEYETİ BAŞBAKANLIK'TA KABULÜ SIRASINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

23 Nis.an. 1985 

Sevgili çocuklar; 

Aziz Ataıtürk çocukları çok sevdiği için bu lbayramı onlara arma
ğan etti, çocuklarımız sağlam yetişmelidir. Çünkü, 'çocuklar sağlam olur
sa gelecek nesil de sağlam olur. 

50 milyon nüfusumuz var. 1.4 yaşına kadar olanlara çocuk dersek 
nüfusumuzun yüzde 43'ü, yani 22-23 milyonu çocuk, !biz genç bir nüfusa 
sahip bir ü1keyiz. Avrupa' da bu oran yüzde 20'lere gidiyor. Bu gelecek 
için önemli bir iştir. İlerfki yıllar için sağlam yetişmeleri memleket için 
daha iyi olur. Biz 1930'1arın çocuklarıyız. Siz bize göre daha iyi yetişi
yorsunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN F. ALMANYA'NIN 
ARD (BİRİNCİ TELEVİZYONU)'YE VERİLEN 

MÜLAKAT 

25 Nisan 1985 

Soru: - Sayın Başba•kan; ·kardeş ülke statüsü ülkeniz için neyi 
ifade ediyor? 

Cevap : - Türk ekonıomisi son yıllarda, özellrkle 1980' den buyana 
geniş ölçüde değişmiştir. Ekonomimizi dünyaya açtık. Sınai gelişmede ileri 
adımlar aıttık Batı dünyasında 'bir ortak olmak istiyoruz. Bunun için 
olumlu işaretler var. Hannoıver Fıuarı, en önemli sanayi ve teknoloji 
fuarı. Kardeş ülke olarak ·katıldığımız bu fuarda, ne ürettiğimizi göster
mek, sorunlarımızı anlaıtmaık, yatırımları ülkemize çekerek ortak girişim
leri gerçekleş•tirmek istiyoruz. 

Soru: -- Türkiye Alman yatırımlarına ne ölçüde ilgi duyuyor. Bu
nu teşvik ediyor? 

Cevap : - Almanya'yı tanıyoruz. İyi, hatta çok iyi ilişkilerimiz 
var. Almanya Türk işçisinin değerini !biliyor. Türk işçisi burada üretime 
katılıyor. Dünya ekonomisindeki değişimin, Almanya gfüi ülkeleri yük
sek teknoloji yönünde geliştirmeye wrlayacağını sanıyorum. Bunun ser 
nucu Almanya' daki bazı sanayi işıkolları ekonomik olmayacak. Demek is
tiyorum ki, Almanya'.daki çok şirkeıt: üretimlerini lbaşlka ülkelere, örneğin 
'fıürkiye'ye kaydırmak durnmunda. Bizdeki iş masrafları, Almanya'daıki
nin altıda biri, hatta ıdalha da ·düşük. Tekrarlıyıoruın bu firmalar rekabet 
etmek istiyorlarsa, üretimlerini başka yere 'kaldırmalılar. 

S o r u : - Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ·OT'taklık anlaşması 
geleceık yıl yürürlüğe .giriy-or. Tütk işçileri Orıta!k Pazar içinde tam bir 
serbest dolaşıma saıhip olacaklar. Almanya bundan kor.kuyor, zira onun 
da kendi sorunları var. Tıü11k Hükümeti serbes1t dolaşımı sınırlamak için 
ikili bir anlaşma yapmaya ·hazır mı? 

Cevap : - Burada birbirinden tamamen farklı iki konu var. Bizi 
Topluluğun ortak üyesi yapan anlaşma, Almanya ile değil, Ortak Pazar 
ile yapıldı. Yani bu meselenin Ortak Pazar düzeyinde ele alınması lazım. 
Ama Alman dostlarımıza anlatıtık. Ben Ba:şıbatkan Kohl'.e de söyledim: 
Sorunlarınızı biliyoruz. Biz pratik ·İnsanlarız. Türk işçilerinin piyasayı 
doldurmalarından kor4kuluyorsa, biz bunun tedlbirlerini alırız. Muhteme
len zamanla sınırlı tedfbirler. Tabii ki, yardım etmek istiyoruz. Ama siz 
de Türkiye'de daha çok işyeri açılması için yardım etmelisiniz. O zaman 
baskı azalacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI 

SAYIN TANCREDO NEVES'IN VEFATI DOLAYISIYLA 

AÇILAN ÖZE:l DEFTERE YAZILAN YAZISI 

25 Nisan 1985 

öteden !beri daima dostiuık ilişkileri içinde lbulunduğumuz Brezil
ya Federal Cumhuriyeti'nin değerli Cumhurbaşkanı Ekselans Tancredo 
De Almeida Neves'in vefatı dolayısıyla en derıin ve kalbi taziyetlerimi su
narım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN 

EVREN İLE HAFTALIK GÖRÜŞMESİNDEN ÇIKARKEN 

GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR -

26 Nisan 1985 

Soru: - Görüşme konusunda bilıgi verelbilir misiniz? 

C e v a p : - İç ve dış meseleler konusunda Sayın Cumhurbaşkanı
ma bilgi arzettim. Ayrıca ikinci Boğaz Köprüsü ~halesinin son durumu 
hakkında da lbi1gi arzettirn. 

S o r u : - Kalbinede değişiklf.k düşünüyormusunuz? 

Ce va p : - Olmayaca!k havadisler çı'kıyıor. Böyle olursa aramız açı
lır .. Ciddi tedbirler alırız. İcalb edense de basını malhkemeye veririm. 
Yalan haiber, 'hatkı telaşa sevk eden halber verilirse açık söyleyeyim mah
kemeye veririm. 

S o r u : - Tekel maddelerine zam düşünüyıor musunuz? 

C ev aıp: - Şu anda bir zam yok. İcap ederse yapılır. İlle zam yap
tırmaya çalışıyorsunuz. Onu da söylerim, (basın yaptırıyıor) diye açı1<.la
nm. 

Soru : - Üstler 'konusunda A:BD ile bir müzakere var mı? 

Cevap : - ABD ile üsler konusunda mevcut bir anlaşma vardır. 
Bu devam ettirilir, süresi tamamlanırsa yenilenelbilir. 

Soru : - Kat:ma Değer Vergisi fia:tları arit:tırdığı söyleniyor ne der
siniz? 

Cevap : - Başlangıçta !bir m~tar menfü etkisi olmuş olafbilir, an
cak Nisan - Mayıs'ıta bu diiZelecektir. 

S o r u : - Dünya Bankası ve IMF' den ne kadar ikredi alındı? 

C ev a p : - Hükıiimetin göreve geldiğinden buyana Dünya Bankası 
ve IMF'<len alınanlar dışında 2.5 milyar dolar dış borç alınmıştır. Bu 
kredilerin çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi !mllanılmış veya büyük 
yatırımlara harcanmıştır. Bunlar a:slında kendini ödeyeıbilecek projeler-
dir. 
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S o r u : - Bütçe açığı var mıdır? 

C 1e va p : - Bütçe açığı konusundaki görüşler süpeıkülasyondan 
ileri gitmemektedir. Gelir, ıkurumlar ve KDV ile i1gili rakkamlar belli ol
madan Haziran ayına kadar büıtçe konursunda talhmin yapılamaz, Ancak 
Bütçedeki açık 1 trilyon diye haberler yazılıyor. Dalha bütçenin üçüncü 
ayındayız. Bunlarda o türden haıberler. 

Soru : - Hem yanlış 'haberlerden ,şikayet ediyorsunuz, hem de (ba
sını atlatmaıkıtan zevk duyuyorum) diyorsunuz. 

Cevap : - Hayır her zaman atlatmıyorum. kap etıtıi.ği zaman at
latırım. O ayn 'biır konu. Ama sizinle önemli kıonula~da her zaman görü
şürüm. Beni 1bulamazsanız, hükümet sözcüsü var. Onu arayın. 

Soru : - Enflasyonun düşürülmesi 1.mnusunda yeni bir paket 
var mı? 

Cevap : - Yaptığımız işleri devaımlı ~ontrol ederiz. E'ksiğimiz, ta
mamlamamız icap eden yer var~a, onlara bakarız. Arma şu anda bir paket 
yok. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN F. ALMANYA'DA YAYINLANAN 

DİE ZEİT GAZETESİ MUHABİRİNİN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

26 Nisan 1985 

S o r u : - Türkiye'nin 1tamamıyla sanayileşmesi için çalışıyorsu
nuz. Şehirler ile :Anadolu arasındaki, sosyal, dinsel ayrılıklarını ortad~n 
kaldırabilmek için tek imkan sadece sanayileşmek mi? 

C ev a p : - Anadolu daima Asya'dan, Aıvrupa'ya gtöç eden milletle
rin geçiş yolunu teş'kil etmiştir. Bunun için diyoruz ki: Anadolu daima 
karavan yoludur. Türkler, 10. yüzyı1da .A'.sya'dan geldiler. Talbii ki, !bu
gün Anadolu'1da ·çeşitli ırklar vardır. Ancak bunların yüzde 98'i, ya da yüz
de 99'u lMüslümandır. Bu durum karşılı!klı anlayış ve birlikte yaşamak 
için gerekli olan en 1önemli ıbir kıoşuldur. Ayrıca, Turk Dil'i ortaklaşa kul
lanılan bir niteliktedir. Serbest piyasa ekonomisi insanların yaşam ve 
çalışma seviyelerini yükseltecek en iyi imkanı sunmaktadır. Bu insanlar 
bu ekonomik sistemin getirdiği gerekliliği uygulamaya çalıştıkları oran
da, toplumumuzun üretim gücü buna paralel olarak artacaktır. Bu gerek
li yoldur. 

S o r u : - Sizin felsefenize göre, ekonomilk sisıtem lbaşanya vardığı 

oranda, demokrasi fonksiyonunu gerçekleştire!bilir. Ne kadar zamana ih
tiyacınız var? 

Cevap : - Bakınız, bu fbizim edindiğimiz tecrübedir. Türkiye' de 
çok partili bir demokrasi yaratmak için son 30 yılda bir çok tecrübeler 
geçirilmiştir. Sonra \Arada ordu yönetimi ele aldı. Ordunun yöne
timi ele geçirmesi fbazen gerekli, fbazende gereksiz idi. Biz bunun neden 
böyle olduğunu düŞündük ve bundan şu dersi aldı:k. Tünkiye Cumhuriye
ti'nin kuruluş yılı olan 1923 'ıten iberi ekonomi daima dev.letçi sisteme 
bağlı idi. Tür& ekonomisi bu sefbelble, batı ekonomilerinin yerine, doğu 
ekonomilerine eşitlenir bir duruma gelmişti. Böylesine orıganize edilmiş 
bir eloonıomik ·sistemin gelişmekte olan bir ülke için, siyasal açııdan sos
yalizme yatkınlık gösterdiğini d~ öğrenmiş fbulunuyoruz. Bunun baş1rn 
türlıü açııklanması mümkün değildir. 5-6 yıl önce bu duruma gelinmişıti. 

:Bir takım değişik yöndeki ideolojilk çatışmalar, Tü:rıkiye'yi bir iç savaşın 
eşiğine getirmişti. Bu nedenle, gerçek anlamda demokratik oııtama geçe-
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bilmek için önce seroest piyasa ekonomisini uygulamaJk zorundayız. Bu
nun için gerekli temel koşullar yarattılçtan sonra, demokrasinin kendi1si
n~ geliştirmesi mümkündür. 

Soru:~ Ne kadar zamana iihtiyacınız var? 

Cevap : - Ortaklrk anlaşması, Tüı:1kiye ile :Aıvrupa E!konomik Top
luluğu arasında yaıpıhnış 'bir anlaşmadır. Ankara ile Bıonn arasında değil, 
eğer bir müzakere yapılırsa, lbu ·rurkiye ile AıET arasında olmalıdır. 

Ama sorunuza dönüyıorum. Gerek Başbakanınız ve gerekse .diğer 
bakanlarınız ile görüştüm. Türkiye, Almanya'nın bu ortaklık anlaşması 
sebebiyle !bazı sorunlarla karşılaşacağını göz örıünde bulunduracaktır. 
Bu konuda biz açık sözlüyüz, tabii ki, sizin ülkenizde aynı ışekilde karşı
lık gösterilirse. Bu, Türkiye için politik bir sorundur. Ancak, biz milleıti
mize, lbu ortaklık anlaşmasının Almanlara hangi zorlukları Çl!karabilece
ğini açıklayabiliriz. ·Bu birincisi, bunun drşınıda başka bir husus dalha 
var. Eğer Almanya daJha iyi bir anlaşma istiyıorısa, takas için yeni !bir im
kan söz konusu olabilir. Türkiye, Porıtekiz ve İspanya' dan sonra kET'ye 
alınacak olan ülfkedir. Görüşmeler baışlar başlamaz hepimiz yeni !bir an
laşma için düşünelbiliriz. Talbii ortaya çıkacalk yeni koşulları temel alarak. 

Soru: - AE'.f'ye Üye olmak isıtiyor musunuz? 

C ev a p : - Bizim üye oluşumuz sadece lbizim için değil, aksine 
Ortak Pazar içinde yararlıdır. Bizim üyeliğimiz ile birlikte, AET, Ortado
ğu'ya açılabilecektir. Böyleoe Müsli.iman ülkelerle bir ya!kınlaşma söz ko
nusu olacaktır. Çünkü Türkiye İslam K!onforansı üyesidir. Ve burada ol
dukça etkin bir rol oynamaktadır. Türkiye, Doğu ile . Batı arasında hir 
köprüdür. Eğer AET'nin 'böyle bir ilgisi varsa, o zaman Türkiye'nin üye
liği zorunludur. Eğer böyle fbir ilgi söz konusu değil ise, o zaman Türki
ye'nin üye olmaması gereıkir. 

Soru : - Türkiye sürekli olarak insan haiklarını ihlal ettiği gerek
çesiyle eleştirilmektedir. Hapishaneler.de işkence, bağımsız maıhıkemele
rin olmayışı, düşünce .ö:z1gürlüğünün bulunmayışı. Bu soruların sizi sinir
lendiırdiği l?Jörülüyıor. Bu durumda, Türikiye hakkında !hangi ölçüye göre 
hüküm verilmeliıdir? 

C ev a p : - Biliy;orsunuz, bu saydıklarını eleŞıtiren kişilerin söyle
diklerinin çoğu müibalağadır ve gerçek değildir. Bunun çoğu .dalaveradır. 
Bir çok kişi Türkiye'nin geçirmek zorunda olduğu güçlükleri, yada sıkı
yönetimin niçin uygulanmaık zorunda bırakıldığını bilmiyor. 

Sadece, Ankara ve İstan'bul'u .gö:zJönüne alalım. 5 yıl önce akşam saat 
9' dan sonra kimse sıdkağa çıkma cesaretini gösteremiıy'<>ı:ıdu. Çünkü so-
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kaklarda vahşice ateş ediliyordu. Hiç kimse akşamları tiyatroya, -ya da 
başka herhangi bir eğlence yerine, bir yere gitmeye cesaret edemjyordu. 
Anneler, çocukları için sürekli kortku duyuyorlardı. İnsan haklan hakkın
da konuşan ıbu insanlar, bunun için hiç kafalarını yormuyorlar. 5 lbin 1ki
şi öldürüldü. O zamanlar sokaklarda, terör hüküm sürüyordu. Sokak ça
tışmalarında yaklaşılk 30 bin kişi yaralandı. Tür.kiye bir iç savaşın eş1-
ğinde bulunuyordu. Sonra ıordu yönetimi ele aldı ve düzeni sağladı. Or
dunun sıkıyönetim uygulaması o zamanlar çok doğaldı. Anca!k 1983 yı
lında hükümeti ele aldım ve o tari!hten ıbu yana sivil bir hükümet yöneti
yorum. Bugün sıkıyönetim 67 il' den 44'iinde kaldırılmıştır. Seçimleri ser
best bıraktık. Bütün belediyeler bugün seçilmiş sivil kiŞiler tarafından 
yönetilmektedir. Bu arada, !ben, Türk gazeteleri tarafından daıha fazla 
eleştiriye uğruyorum. Ba$bakanınız Koıhl'un eleştiriye uğramasından da
ha fazla. Bu iyi 'bir işaret olmasa da1 biliyorsunuz, hele bu işkence safsa
taları. Size bir şey söylemek .isıtiyorum. İç savaş ve sıkıyönetim zamanın::. 
da 'başlayan davalar hala sürmektedir. Ama Hukümet'te bulunduğumuz 
birbuçuk yıldan beri hiç kimse düşüncesinden dolayı hapse atılmamıştır. 

S o r u : - KTsa bir süre önce, Türklerin iktidarda !bulunan kukla
lardan lhoşlanmadığını söylediniz. Ne denli güç salhiıbisiniz? 

Cevap : - Eğer, ben ıbir krulkla olmuş olsa .idim, seçilmemem ge
rekirdi de. Bir buçuk yıl önce durum şöyle idi. ıA.skerler başka bir pıol1ti
kacının seçilmesi, onların hoşuna gidecek bir husustu. Ama o seçilmedi. 
Ben seçildim. 

Soru : - Avrupa parlementosu çok yakında Ermeni soykırımı ko
nusunu ele alacak. Bu sizi rahatsız ediyor mu? 

C ev a p : - Bu da ayn bir •saçmalıktır. Gerçekten 70 yıl önce ne 
oldu? Osmanlılar zamanında Türkler ve Ermeniler yüzyıllarca birlikte 
yaşadılar. 1915 yılında ne oldu? Arşivler herkese açıktır. Kim gerçek!ten 
konuya ilgi duyuyorsa, lbu ıkonu üzerinde araştırma yapabilir, bizzat ikna 
olalbilir. Rusya ile saıvaş halinde id~k. Rus ordusu, Türk Oııdusuna saldır
dı. Türk cephelerinin arikasında Ermeni köyleri vardı. Rusların etkisiyle 
bazıları isyan ederek, yardımı engelleyerek, insanlarımızı öldürdüler. Bu 
bir teror idi. Osmanlı Hükümeti, Ermenilerin yurdun baş'ka lbir ye~ine 
göç etmelerini kararlaştırdı. Hedef Suriye idi. Bu göç esnasında ibelki 
~ötü şeyler olmuştur. \Ama bu bir soy:kınm değildi. Çünikü Türkiye'nir ... 
diğer bölgelerinde, Batı' da, İ·stanbul' da, Ermenilerin kılına bile dokunul
madı. Onlar orada kaldılar. 

İlkinci bir kanıt; Osmanlılar da tıpkı Almanlar gilbi savaşı kaylbeıtti
ler. Osmanlı Deıvleti'nin başkenti İsıtanbul, müttefiık devletler tarafından 
işgal edildi. İngilizler İtalyanlar, Fransızlar tarafından işgal edilmişti. 
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Bütün Anadolu işgal altında kalmıştı. Şimdi size soruyorum. İşgalci güç
ler konu üzerine araşit:ırma yapma olanağına sahiptiler, ama niçin bir 
araştırma teşebbüsünde bulunmadılar. 

Bir kaç kişiyi bu olayla ilgili olarak araştırmaya yönlendirdiler ama 
hiç bir şey bulamadılar. Bu bir göç idi, Soykırım değil. 

Size bir şey daha söylemek is:tiyornm. Bütün bu saçmahklar sadece 
terö~istlerin desrteklenmesine hizmet ediyor. Eğer Avrupa Komisyonu 
şimdi böyle bir şey iddia ederse, yani Ermeniler bir soykırıma uğradılar 
derse, bu Ermeni Asala teröristlerini baŞka bir Türk diplomatını öldür
mek için sadece cesaretlendirecektir. Ve ben sonra söyleyeceğim; sizler 
buna sooelb oldunuz. Ve böylece Aıvrupa padementosunu suçlayacağım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI'NIN 30. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

27 Nisan 1985 

Siyasetciyi .kürsüye çıkardınızmı 'bir daha susturamazsınız. 

Elektrik mühendisi oldum, elektrik ile ekonomiyi bağladım, ekono
mi ile de memleketi bağladım, bugüne geldik. Sakın yol budur diye kimse 
teştfubüs etmesin. 

Memleketin geleceğinden ümidimiz var. Bi:z;e heµ böyle söylerler 
(Elektrik mühendisisin, insandan ne anlarsın?) insandan da çok iyi an
ladığımız ortadadır. Severek meselelerin halledileceği kanaatindeyim. 
Kavga ederek değil daıha çok dostlukla, ıdiyalogla, iyi münasebetle bir
çok lmnular halledileıbilir. Geçtiğimiz yıllara bir daıha dönmemek için ya
ni, zaman tünelinden geriye gitmemek için, elimizden geldiği kadar ileri
ye baıkmamız lazım. İleriye ba!kmanın yolu da herkesi, insanları sevmek
tir. 

Tür kiye'nin problemlerinin çözümü geriye bakarak değil, daima 
ileriye bakaralk çözebiliriz. Önümüzde o kadar büyük meselelerimiz var 
ki, çalışırken bazen düşünmeye bile vaktimiz yok. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ MUHABİRİ 

Y. GÖKMEN'İN SORUSUNA VERUİGİ CEVAP 

28 Nisan 1985 

S o ı u: - Sayın BaŞbakan. Birıçok gaze1ecinin, Anavatan Kongresi 
sonrasında, geçen 2 yıl ve bu kongre değerlendirmesini yapmanız için pe

. şinizde olduklarını biliyoruz. Bu değerlendirmeyi bize yapar mısınız? 

Cevap : - Siyasi partilerde taıbiatıyle muayyen şeyler olalbilir, 
gruplaşmalar .olabilir. Ama şu kadarını ifade edeyim ki, lbu gruplaşmalar 
bizim partimizde eski partilere göre kongreler saıfhasında çıok daha az ol
muştur. Şu veya bu gruplaşma diyemeyeceğim. Yani \belli bir grup olaraJk 
arkadaşlarımız hakkında ç~k yazıldı. Ben o kanaatte değilim. Bu gruplaş
ma konusu nereden kaynaklanıyor. Bakın size onu anlaıtayım. 

Parti liderlerinin televizyonda, basınla olan konuşmasında bana so
rulan suallerden :birisiıdir, (Nereden rex alacaksınız) denilmiştir. Ben de 
( 4 eski partiye rey .verenlerden rey alacağız) dedim . .Ve 'bir yerinde de 
lafı getirdim, (Biz birleştiriciyiz) dedim. Elimi de böyle yaptım. (ANAP 
Selamı verdi). Bu yanlış anlaşıldı. Bazıları kasten yanlış anlama eğilimi
ne girdi. Bazıları da onların tesiri ile, o yazarların tesiri ile sanki parti
mizde 4 muhtelif eğilimin kombinezonu varmış gibi ortaya sürüldü. As
lında fbu işin açıklamasını yapar isek şuradan geliyor. 

Paı:ıtiyi kurmadan evvel ,ıs eninle de Side' de muhtelif temaslarımız 
olmuştur. Ben özellikle Başbaıkan Yarıdımcılığı'ndan ayrıldıktan soma 
yaptığım bu temaslar sırasında böyle ·bir durumla karşılaştım. Bize yol
da veya gittiğimiz yerlerde, ka1hvelerde, lokantalarda insanlar geliyor, !be
ni teşvik ediyıorlar. (Parti kur biz seni destekleyeceğiz) diye. Bu sözler 
sıklaşmaya başlayınca ben de şunu sormaya başladım. Sen daha evvel 
1977' de hangi partiye rey verdin diyordum. Bir anlayım !bakayım dedim 
bunlar kim, bizi destekleyenler nereye meyyal. Bu bir basit kamuoyu 
araştırmasıdır. Sonra Side'ye çok çeşitli insan gelir. Zengini gelir, fakiri 
gelir, zaten ufak fbir yerdir. Kamplarda kalanlar var, pansiyonlarda ka
lanlar var. Otellerde kalanlar var. Hemen hemen memleketin her tarafın
dan gelmjş insanlarla lJir anket yaptım. 

Sonra bir yurt i1çi gezim oldu. Orta Anadolu ve Batı'ya ıgittim. O se
yahaHe de bu gibi durumlarda çok 1karşılaşıtım. Bir seyahaıtim daha ol-
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du. Orada da aynı şey. Ordan gördüm ki, hakikaten 4 eski partiye rey 
vermiş insanların kompozisyonu (Ben) diyor ( CHP'ye, AP'ye, MHP'ye, 
MSP'ye oy verdim) ve bu kombinezonun aşağı yukarı bu pa:rıtilerin rey 
nispetlerine göre dağılıdığını gördüm. Demek ki bir geniş kitle, fbu 4 muih
telif eski partiye rey verenler, bize rey verecekler kanaatine vardım. Bu 
kanaatim doğrulanmıştır. Yani seçimler bunu göstermiştir. 

Şöyle bakıyorum, özellikle 6 partinin girdiği mahalli seçimlerde 
büyük şehirlerde aldığımız oylar, İl Genel Meclisi'nde aldığımız oylar bu
nu çok açık bir surette gf,~teriyor. Es1ki devir ile mukayese ettiğimiz za
man, görürüz ki bir milliyetçi muhafazakar parıtinin şehir:lerde bu kadar 
oy alması mümkün değildir. Sosyal adaletçi vasfımızın da bu rey mikta
rında bir etkisi olduğu muha1kkak !belli, ama netice itibarı ile demek ki, 
vatandaşta böyle bir farklı ıkompozisyona gitme eğilimi var. Bu yanlış 

anlaşıldı. Zannedildiki parti içerisinde 4 es ki eğilimin bir koalisyonu var
dır. Yoktur öyle bir şey. 

Hemen şunu ifade edeyim; kurucular heyetini ben tespit ettim. Hat
ta 'kurucularımızın hiçbirrsi başlangıçta filancanın kurucu olup olmadığı
nı bilmezler. Yani filanca kurucu filanca kurucuyu tanımıyordu. Onları 
en son gün bir araya getirdik. Gene aynı şekilde partimizin başkan yar
dımcılarının seçimi de bizim tavsiyemiz ile bizim görüşümüz istikametin
de olmuşıtur. Ben başkaları gibi dışardan gelip tepeden inme bir parti
nin başına geçmedim. Veyahut da uzun geçmişi olan 1bir partinin normal 
kademelerinden yetişip de gelmiş değilim. Partiyi, ta başından 1beri biz 
kurduk. Yani hem il hem ilçe teşkilatlarını tanıyorum. Milletvekillerini 
en iyi tanıyorum. Çünkü teker teker bu adayların 1hepsi önümüzden geç
ti. Karar verdik. Ondan sonra parti genel merkezini gayet iyi 1biByorum. 

Başlangıçta da benimle beraber çalışan a:f.kadaşlarım 2 - 3 kişidir. 
Onu da ifade edeyim. Yani bu fikrin ilık gelişmesinde bizimle ıberaiber 
çalışan kişiler 2- 3 kişidir. Sonra bu grup genişlemiştir. İlk çalışanlar da 
başta Hünsü Doğan olmak üzere, Mdhmet Keçeciler'dir. Sonra grup ge
nişledi. Mustafa Taşar'ı, Halil Şıvgın'ı, Veysel Atasoy'u, Şadi Bey'i gru
ba rfilıal ettik. 

Bir parti içerisinde herhangi bir mücadele olabilir. Şu ar.kadaşlar, 
şu arkadaşlardan dalha çok birtbirlerini tutctbilirler. Bunu bir siyasi par
ti içerisinde normal karşılıyoTUm. Ama bizim herhalde şu anda dışımız
da fazla bir şey olmaz. Arkadaşlarımın hepsine karşı ayırım yapmadan 
bir sevgimiz vardır. Tavsiyelerimize kulak asarlar, yani dinlerler. Parti, 
genelde d~siplinli bir partidir. 

Kongreden sonra Başkanlık Divanı'nı seçerken genel eğilime de ıdik- r 

kat ettim. Açık ifade ediyorum. Hatta arkadaşlarımı şikaye etmiş oldum. 
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Yani bugün seçmediğim arkadaşlarımı bir parça ilerisi için muihafaza et· 
miş oldum. Onu da ifade edeyiİn. 

Kesin olarak da şunu söyleyeyim parti içinde gruplaşmanın her za
man karşısındayım. Gruplaşma olmayacağını da ifade ediyorum. Ama si
yasi mücadele olur. Yani kongrelerimizde de oldu. Şu grup geldi veya şu 
başkan oldu, obürü onun karşısına çıktı. Bunlar tabii bi~birlerinin rek
lamlarını yaparlar. Bu da siyasi hayatın icalbıdır. 

Anavatan kendine has bir partidir. Biz hiçbir eski siyasi gruptan 
destek ,görmedik. Bizim destek gördüğümüz yer esa1s itilbarı ile millettir. 
Bir de A1lah'ın yardımı olmuştur, Allalh'ın yardımı ile 'bu noktaya gel
mişiZıdir. Herhangi biT yerden şu veya 'bu şekilde aç:ıık bir destek görme
dik. Bilaıkis 'bir takım çevrelerden belki kösıtek görmüşüzdür. Ama ben 
bunu mesele !bile yapmıyorum. 

Bir konuyu açmak istiyorum, «ZAMAN TÜNELİ» meselesi, ben bu 
~onuyu dikkat edilirse parti kongresinde söyledim. Kapanışta söyledim. 
Bir de açılışta. ıbalhsettim. Sözlerim bugün buna cevap veremeyecek du
rumda olanlarla ilgili değildir. Bizim zaten esas itibarı ile konuşma şansı 
olmayan kimseler ile veya herhangi bir şekilde yasaklanmış olan kim
selerle bu şekilde ibir şey~ girmemiz de mümkün değildir. Doğru da de
ğildir. Ama hep o ~arafa çekmek isteyenler olduğunu da biliyorum. Bi
zim sadece burada gördüğümüz memleketi 12 Eylül öncesinin ortamına 
götüm1ek isteyenlere veya hala 'kendini orada zannedenlere ve onu konu
şanlara karşı bir laftır bu. Konuşmayanlarla ne ilgimiz olur? Ve mem
leketimizde maalesef hala şu veya bu şekilde 12 Eylül öncesinin !havası
nı çalmak isteyenler veya o kavgaya memleketi tekrar sokmak isteyenler 
vardır. Bunu millet de biliyor, herkes de biliyor. Kavgadan istifade ede
rek tekrar omuzlar üzerinde yükselmek isteyenler veya borusunu öttür
mek isteyenler de vardır. «Zaman Tüneli» bunlara karşı söylenmiş ibir 
laftır. Memle'kente çok değişiklik olmuştur. İnsanlarımız yeni bir devreye 
giııdiklerinin çok güzel fa:r.kındadırlar. Türkiye gelişip bi.iyüyor. Birçok 
şeyler değişiyıor. Yani bambaşka bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Bunu biz 

·~örüyoruz. Tekrar bu memleketi 12 Eylül öncesi duruma getirmek müm
kün değildir. Bunu anlatamıyoruz. Bellki bazılarına anlatamadığımız nok
ta bu. ,Onun için Zaman tünelinde kalmışlar tabiri buradan gelir. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

30 Nisan 1985 

Değerli V aitandaşlarım, 

Size, hemen, en içten bir inancımı, ibana her zaman güç ve cesaret 
veren ıbir gerçeği ifade etmek istiyorum. 

Ne mutlu bize ki, Türkiye, hızla sanayileşen Tür:kiye, temelde /bir 
tarım ülkesi olma özelliğini de sürdürebilmektedir. Tarım ülkesi olmak, 
geri olmak değildir. İçinde bulunduğumuz çağda da, tanın ülkesi olabil
mek başlı başına bir nimettir. 

ileri ülke, geri ülke meselesinin ardında şu gerçek yatar: 

Tarımda ileri ülke vardır. Tarımda geri ülke vardır. Hadisenin özü 
bundan ibarettir. Hüıkümetimizin tarım politikasını ve bu politilkaya 
bağlı ihracaatını tanıtmaya, açıklamağa hazırlandığımız yeni bir «İcraa
tın İçinden» programını, bu inanç ve düşüncelerle açıyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, benim sevgili vatandaşlarım. 

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, tarım ve toprak, sadece büyük maddi 
zenginliklerimizin değil, \başlıca manevi değerlerimizin de kaynağıdır. 

Demokrasinin temeli olan hürriyet içinde ımülk edinme, yani özel 
mülkiyet kavramını bütün milletimiz nezdinde yaygınlaştıran asli un
sur toprak sevgisidir. Toprak mülkiyetidir. 

Türk, toprak sever. 
Televizyonda, bazen mahkemelerimizde, duruşma salonlarında bir 

yazı görürsünüz: «Adalet mülkün temelidir.» Doğru. 
Mülk ise herşeyden önce özel toprak mü1kiyetidir. Toprak ve tarım, 

cemiyetimizin en temel ve· en kutsal müessesesi olan aile müessesesinin 
de temelidir. Çünkü ibiZJdeki tarımın esas yapısı aile tarımına dayanır. 

1'980 öncesinin o dayanılmaz fırtınalarına göğüs gerebilmişsek, ce
miyetimizin kökü fböylesine sağlam olduğu içindir~ 

Ve nihayet hürriyet içinde kalkınmamızı sağlayacak, en güçlü mo
tor teşebbüs ruhu, toprakla, tabiatla boğuşan insandan kaynaklanır. 

Hür teşelbbüs ruhunun en büyük kalesi, toprakla boğuşan, alınteri
ni, tüm yaratıcı gücünü toprağa eken o mütevazi köylü, o küçük çifü
çidir. 
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Ve o Yüce Önder Atatürk'ün dediği gilbi milletin efendisidir. 

Şimdi, bu inanç ve görüşler doğrultusunda, hükü:met olarak bi~e 
düşen görev nedir? Hedeflerimiz ne olmalıdır? 

Hedeflere ulaşmada, ne gibi icraata başvurulmalıdır. Ve bugüne 
kadar nasıl bir yol alınmıştır? 

Değerli vatandaşlarım, 

Hükümet olaraık, ülkemizin ve Türk köylüsünün çoık yönlü kalkın
dırılması, bu konuya yönelik politikamızın esasıdır· 1Bu esastan yola çı
kan iki ana hedefimiz vardır: Birincisi, köylümüzün gelirlerini, :gelir kay
naklarını arttırmak. İkincisi ise, k1öyün çağdaş, medeni imkanlara ka
vuşturulmaısını sağlamak. 

Köylümüzü, kendi örf, adet ve geleneği içinde, daha çağdaş bir ya
şam düzenine kavuşturmaktır. 

Sanayileşmeye adanmış, sanayileşmeyi hedef almış Türkiye'mizin 
yapısında, dünyanın en mümlbiıt topra!klarından biri var. Tuprağı işleme
sini bilen, büyük, güçlü ve çalışkan bir millet var. Ve bu nimetlerin bi
lincinde olan genç kuşaklar var. 

Toplumuımuzun lbel:kemiğini oluşturan köylümüze~ çiftçimize giden 
hizmet, pek çok sayı:da bakanlığa, .genel müdürlüğe fb1ölünürse, !haliyle 
hizmet aksar. Böylece bir kaç 'bakanlık, tek bir bakanlığın bünyesinde 
toplanmış, Tarım Orman ve Köy İ'şleri Bakanlığı kurulmuştur. 

Kıöylerimiz ... Hedefimiz ... Birinci hedefimiz köylümüzün gelirlerini 
arttrnmaıktır. İkinci hedef, köylümüzün medeni imkanlara kavuşturulma
sıdır. 

Başta, yol, su elektrik olmak üzere, köy ve şehir arasındaki altyapı 
ve medeni imkan far.klıhklarını, zaman içinde gideııınektir. «Medeni im
kan» denildiği zaman akla gelen şudur: 

}Ierşeyden önce, köy yollan ve haberleşme, köylerin elektriğe ka
vuşturulması, köylere içme suyu getirilmesi, sağlıık merkezleri açılması 
eğitim imkanlarının genişletilmesi gilbi konular. 

Bütün bu hedeflere, bir anda ulaşılmasına, imkan mı var? Ama, şu 
ana kadar, herşeye rağmen çok büyük mesafeler alınmıştır. 

Örneğin: Türkiye'mizde mevcut köy yollarımızın toplamı 243.000 
kilometre... Mevcut orman yollarımızın toplamı 100.000 kilometre... Her 
ikisini birbirine eklediğimizde, köy yollarımızla, orman yollarımızın top
lamı buradan aya ulaşır. 
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Dünya ile ay arasındaki mesafe de zaten 343.000 kilometre değil 
mi? Ama, Türkiye bununla yetinemez! 1984 yılı içinde, toplam 20.000 ki
lometre köy yolu tesviye edilmiş, kaplanmış ya da asfaltlanmıştır. 

Bu yıl içinde orman yolları da dahil, 30.000 kilometrelik bir yol ağı 
daha kaliteli hale getirilmektedir. 

Burada, çok önemli bir konuya değinmek gerek : Eskiden k!öy yol
ları, köy sınırına getirilip, orada bırakılırdı. irk defa olarak, bu yıl idari 
değişfklik sayesinde köy içindeki yollar ve köy içi kanalizasyon işleri 
tek elde toplanmıştır. 

Elektrik! 

Bir medeniyet göstergesidir. 1983 sonu itibariyle 30.000 müstakil 
köyün 24.000'ine elektrik ulaştırılmıştı. 1984'te, 2100 köye daha elektrik 
getirildi. 1985 'te 5000 k!öye daıha elektrik getirilmesi programlandı. 

Geri kalan 4640 köye de, yakın gelecekte elektrik ulaştırılacaktır. 

En önemli bir sorun da, 'köylerimizi haberleşme imkanlarına karvuş
turmaktır. 

Tarımda kalkınmamızın en önemli bir sorunu da su işidir. Türki
ye' de 8.5 milyon hektar araziyi sulamak mümkündür. Bugün, 'bunun an
cak l/3'inden !biraz fazlasını sulayabiliyoruz. 

Güneydoğu Anadolu'da devam eden GAP projesi ile, baraj ve diğer 
yatırımlarla 1.700.000 hektar bir arazi sulamaya açılmış olacak1tır. Buna 
rağmen sulanması gereken 3.5 milyon hektar arazimiz vardır. Bu araziyi 
sulamak zorundayız. 

Çiftçilerimiz ancak bu sayede, yılda 2 hatta 3 mahsul alabilecek, 
bir dönümden, (kuru şartlara kıyasla) 3-4 kat daha fazla verim elde 
edebilecektir. 

Bir önemli konu daha var: O da toprak reformudur. 

Uzun zamandan beri askıda bıraıkılan tarım refurmu kanunu, Ana
yasanın emrettiği süre içerisinde çıkarılmıştır. 

Mülkiyetin özüne halel getirmeden miras haklarına saygılı bir .şe
kilde toprak edindirme, üretimi desıtekleme ve tapulaştırma faaliyetleri
ne girişilmiştir. 

Gübre sorununa gelince ... 

İşin gerçeği şu! Diyelim ki, devlete kilosu, örneğin; 100 liraya mal 
olan gübre, çiıftçimize 45 liradan, bilemediniz, 50 liradan satılıyor. 

Gülbrede, devletin çiftçimize katkısı 260 milyar lira paradır. 
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Hükümetimizin köylümüze verdiği destektir. Diğer destekleri, kre
di ve faiz desteklerini de topladığımızda, hü'kümetimizin çiftçimize kat

kısı 500 milyar lira, yani yarım trilyon liradır. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bütün diğer iktisadi, toplumsal ve idari alanlarda olduğu gi'bi, ta

nın politikamızın da esasını, insanları dafha iyi, daha çok çalışmaktan, 

daha verimli çalışmaktan alıkoyan duvarları yıkmak teşkil etmeık1edir. 

Türk çift1çisinin, Türk köylüsünün, tarımcılııkla, hayvancılıkla su 
ürünleri üretimi, balıkçılıkla geçinen insanlarımızın önüne dünya pazar
ları açılmıştır. 

Gerek ferdi, gerek milli üretimi artırmada en büyük itici güç olan 
rekalbet ekonomisi, Türk ekonomisinin hakim unsuru kılınmıştır. 

İhracat kadar itlhalata da önem vermemizin nedeni, bütün Batı ül
kelerini refaha kavuşturmuş yegane yol olan, seribest piyasa ekonomisi
ni, serbest piyasa nizamını Türkiye'miz:de de köklü biçimde tesis etmek

tir. 

Buna karşılık, cemiyetimizin mayasını te$kil eden Türk köylüsü ve 

çiftçisi, asla akılcı bir devlet desteğinden yıoksun bıraıkılmayacak1ır. 

Şuna derinden inanıyorum ki, çok yakın gelecekte, Türkiye, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ana besin kaynağı olacaktır. unun karı, 
kazancı vardır. Ama sorumluluğu da vardır. 

İşte bütün bunların idraki içindeki bir tarım politikası seçilmiştir. 
Uygulanma!ktadır. 

Hızla gelişen sanayimizin yanı sıra, tarıma dayalı sanayimiz de, re
fahımızın en büyük temeli olma yolundadır. 

Bu, her iki koldan büyüme gayretlerimizle, seçtiğimiz politikaları, 
hiçbir taviz vermeden, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, işin üstüne 
üstüne giderek uyguladıkça, Türkiye, on yıl içinde, Avrupa'nın en müref
feh ülkeleri arasında yer alacaktır. 

Bizim, ülke olarak, sahip olduğumuz değerleri ihmal edecek hali

miz yoktur. 
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Sanayileşen Türkiye, aynı zamanda, tarımda da sanayileşmiş, kim
seye muhtaç olmayan, ama, pek çok alanda oMuğu gilbi, tarımsal alan
da da dünyanın kendisine ihtiyaç duyduğu !bir ülke olarak kalacaktır. Bu

nu böylece ıbilesiniz. 

Hepinizi s~giyle ,saygıyla selamlıyorum, benim değerli vatandaş

larım. 
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ANAVATAN PARTİSİ, TBMM GRUP TOPLANTISINDA 

YAPILAN KONUŞMA 

30 Nisan 1985 

Bazı arkadaşlarımız hakkında şöyle yada böyle laflar söylenmiştir. 
Kongre sonrası görülmüştür ki bu böyle değildir. kongre söylenenlerin ak
sine sonuçlanmıştır. ıMemleket gerçekleri ortaya çıkmış kötü düşünceleri 
ortaya çıkarmış 1önemli bir merhale kat edilmiştir. Artık kongre bitti. 
Şimdi ileriye bakmak gerekir. Bizim geriye bakışımız, sadece tecrübeler
den istifade etmek içindir geriye dönüp kavgaya bakmayız, bugün geçmişe 
özlem duyup kavgadan medet umanlar kavga sonucunda omuzlara çıkar
dıkları kişinin_ sırtından para kazanacak insanlar var. Daha önceki konuş
malarımda onları kastettim bizim ·için önemli olan husus memleketin ile
riye gitmesidir. 

İkinci Boğaz Köprüsü, çok iyi bir_ ihale oldu. Verilen rakamlar 557 
milyon <dolarla 951 milyon Dolar arasında değişiyor. 19801 den sonra köprü 
ve yolları devreye sokacağız. Atatürk Barajı ile ilgili bir sorun yok. Keban 
ve Köprü senetleri ile halktan topladığımız parayla Karakaya Barajını 
1987'de, Atatürk Barajını da 10 senede değil 7-8 senede yapılması düşünü
lüyor. !Adana - Pozantı Otoyolu' da bu para ile yapılıyor. Mersin Habur ara
sında bu para ile bir oto yol yapılması planlandı. 

Bizim iktidara geldiğimizden bu yana planlı elektrik kesintisi uygu
lanmadı, bu projeler tamamlanınca da inşallah uygulanmıyacaktır. 

Turizm açısından bu yıl büyük gelişmeler bekliyoruz,. Bu gelişmeler 
Türkiye'nin tanıtılmasının, eski dönemlerdeki gibi kavgaların olmaması
nın, Türkiye'nin bazı ülkelere oranla ucuz rbir ülke olmasının payı büyük
tür. Otel Motellerde şimdiden yer kalmamıştır. Olay evlere kaymaya baş
lamıştır. Bu durum yeni iş imkanları yaratacaktır. Yatırım imkanları do
ğacaktır. 

Türkiye'nin aleyhine yurtdışında konuşanların biz bunlardan yılma
yız ıhadiseyi :Avrupa Konseyi olarak görmeyelim komuniıstler, sosyalistle
rin bir kin cephesi ioluşturduğunu görüyoruz onlarla mücadele edecek or
taklar da buluruz. Mücadele bizi kuvvetlendirir. Avrupa Konseyi bizi al
mak istememişti, ama alındık, mücadele etmeliyiz. Hadiseyi bir kin cep
hesi ile Türkiye'nin mücadelesi ;olarak görmüyorum, memleketimiz güç-
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lendikçe mücadeleyi kazanırız. Bizim aleyhimizde olan ülkelerle ilişkileri
mizde de dikkatli olmalıyız. 

Türkiye'nin aleyhinde konuşan ülkelere \ihale vermeyeceğiz. Hem bi
ze mal :satışın hem de aleyhimizde konuşsun böyle şey olmaz. 

Avrupa Demokratik Birliğine üye olmak için başvuracağız . Temmuz 
ayında da Enternosyonel Demokratik Birliğine girebileceğiz. 

Türkiye'nin, Dünya Bankası ve IMF dışında birbuçuk yıl içinde 3 
Milyar 'Dolar kredi almıştır. Siyasetin gerisinde ticaret ve ekonomi vardır. 
Ticaret ve ekonomi iyi giderse siyasette başarılı olunur. Aldığımız bu kredi
lerde itibarımızın arttığını göstermektedir. 

Yönetim Kurulu ve Parti Başkanlık Divanımız µazete biçiminde 15 
günde bir yayınlanac·ak bülten çıkaracaktır. 

Bir süre önce TBMM Başkanı ile bir görüşme yaptım. Meclisin Ha
ziran ayı ortalarında tatile girme durumu söz konusu olabilir .. Tatilden 
önce Hükümetin icraatına yön verecek bazı kanunları çıkarmamız gerek
mekte. Bu kanunlar arasında Maden, İmar Kanunları da var. Ayrıca Türk
İş ile yaptığımız görüşmede icra İflas Karnınun ıda değişiklik yapmaya ka
rar \ 1erdik. İşçi haklarını ön plana alacak bu Kanunun bir an önce Meclise 
sevk edeceğiz. 

Maden Kanununda da bazı ufak tefek ıdeğişiklikler yapılması gereki
yor. Pişmanlık Yasasını bir an önce çıkarmalı ve tatbikatının başlatılması
nı sağlamalıyız. Da'ha sonra af konusunu ele alacağız. 

Mahalli İdarelere yetki ıvermek lazım. Belediyeler fbizden daha iyi ça
lışıyorlar. Bunu ben bir çok yerde~ördüm. sıt alanları konusunda da bir 
tasan hazırlanacak bu konudaki yetkilerin büyük bir bölümü Maıhalli İda
relere aktarılacak. 

Yazında size ralhat yok. Eğitim çalışmaları yaparak üyelerimizin eği
tilmesi için çalışacağız. Şu anda partimizin 870 bin ,üyesi var. Hedef önü
müzdeki sene üye sayısını 2 milyona çıkarmaktır. Yaz aylarında yapaca
ğım kısa gezilerle Anadoluyu dolaşmalıyız. Japonya gezimiz sırasında gru
bumuz inşallah bizim yokluğumuzda çıkarılması gerekli Kanunları ıyara
lamadan çıkarır. 

Birbirimize sevgili ve saygılı olalım, ufak tefek hatalar olabilir. Bun
ları hoş görelim. Biz kötü olursak Millete misal oluruz. Memleket kavga
dan yılmıştır. ANAP, polemiklerle yaratılmak istenilen kavgalara hiç gir
miyecektir. 

İşçiye işverene 'Ve her kese bir yük .. Yükledik. İşçi maaşından işveren 
faizlerin yüksek oluşundan şikayetçi memleketi kalkındırmak için bu yükü 
taşımak zorundayız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 

THE TIMES GAZETESİ, ÖZEL TÜRKİYE EKİ'NE VERİLEN DEMEÇ 

1Mayıs1985 

Türkiye 1980' den bu yana, benimsediği dışa dönük büyüme strateji
leriyle hızla kalkınmakta olan bir ülkedir. Ülkemiz 2000 yılında kalkınmış 
ve sanayileşmiş bir ülke [olarak, dünya ekonomi ve siyaset sahnesinde 
önemli rol oynayacaktır. Hükümetimizin mevcut politikaları sadece itha
latın liberalleştirilmesi ve ihracata dayalı büyüme stratejisi değildir. Bizim 
benimsediğimiz politikalar ve önlemlerin hedefi, geçmişin )Yasaklan ve 
huylarının değiştirilmesidir. 1980 de başlayan ve Türk ekonomisiyle top
lumuna yeni ıbir dinamizm getiren ıbu değişikliklerden va:cgeçilemez. 

Türkiye nüfusunun 2000 yılına :'kadar 70 milyona ulaşacağını ve fert 
başına düşecek milli gelirin de 3000 Sterlin olacağını tahmin ediyoruz. 

Türkiye, Tekstil sanayiinde ve Tarım ürünlerinçle bir dünya lideri 
olabilecek potansiyele sahiptir. ,' 

Türk şirketleri Uluslararası bir yapıya sahiptirler. Türk ürünleri bü
tün dünyada satılmaktadır. Türk mali kuruluşları uluslararası saygınlık 
kazanmıştır. Türkiye, Barışçı ve işbirliği yapabilecek bir ülke olarak ta
nınmaktadır. Büyük Müreffeh ve güvenilebilir bir Türkiye'nin temellerini 
atıyoruz. 20 yıl ~çinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerimizi ala
cağız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'ın 2985 Sayılı TOPLU KONUT KANUNUNUN 

2 inci MADDESİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ OLARAK 
TBMM'de HÜKÜMET ADINA YAPTIGI KONUŞMA 

1Mayıs1985 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada ;Toplu Konut 
Kanunu ile ilgili bir ufak değişiklik müzakere ediliyor, aynı zamanda biraz 
önce Sayın Başkanın da ifade ettikleri gibi Kamu Ortaklığı Kanunu ile 
ilgili teklifimiz de yüce Meclisin tasvibine ,mazhar olmuş bulunuyor. As
lında, her iki kanun da, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından 
Başbakanlığa bağlı bir idare tarafından uygulanmaktadır. Daha bu ka
nunlar buraya ilk getirildiği zaman müzakere edildiği gibi, bu kanunların 
esas gayesi; birincisi, konut meselesine önemli bir çözüm getirmek; ikin
cisi, kamu ortaklığı •sistemiyle yatırımlan hızlandırmaktır. Üçüncü bir 
önemli safhası daha var, o da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta 
olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerede bir imkan vermektir. 

Değerli milletvekilleri, bu Mecliste bunun çok önemli müzakereler 
yapıldı. Gayet tabii biz, sayın muhalefetin görüşlerinden farklı görüşlere 
sahip olduğumuzu ta başından beri ifade ettik. Mühim olan konu, göriiş 
farklılığı değildir, bir .tatbikat yapılmıştır, o tatbikattan elde edilmiş ba
zı tecrübeler vardır ve ona göre de gerekli tashihler yapılmak istenmiştir. 

Şimdi, huzurunuzda bir idare olduğu için rakamları müşterek olarak 
vereceğim. Gene aynı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine, biz, bir 
•kararname ile !bir başka destekleme fonunu da bu idarenin kontrolüne 
verdik. Sebebi de şudur: Vaktiyle birçok arkadaşımız hatırlayacaklar bel
ki yüzlerce fon vardı. Bunu eski Maliye Bakanlanmız da bilir, eski Maliye 
Bakanlığında çalışan arkadaşlarımız da bilir. Bu fonları biz süratli bir 
tarzda bir araya getirmeye ye daha iyi bir kontrol sistemi kurmaya ça
lıştık. Fonfarın ağırlığı şu anda Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
sindedir, rastgele bir idare değildir; düzenli bir idaredir, hesabı, kitabı 

meydandadır. 

Yüksek Denetleme Kuruluna tabidir, Yüksek Denetleme Kurulu yo
luyla da yüce Meclise gelir. 

Şimdi bakınız, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının konut fonu ile il
gili durumu şöyle: 30 Nisan tarihine kadar 121 milyar lira gelmiş; .. bu tak-
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riben 7 - 8 ay içerisinde olan bir yekundur. Bunun 103-104 milyar lirası 
fiilen verilmiş. 

Gene Kamu Ortaklığı Fonuna 59 milyar lira para gelmiş, bunun da 50 
milyarı, büyük kısmı barajlar olmak üzere yerine sarf edilmiş. Bu rakamın 
içerisinde bir kısmına, ileride .sarf edilmek üzere Hazine bonosu alınmış. 
Yani bir nevi faizden istifade etmek, yani fonun '.gelirlerini daha iyi nema
landırmak için yapılmış, O barajlara verilecek paralar zamanı gelince bun
lar bozdurularak (verilecektir. Kısa vadeli para idaresidir, bunun sizin çok 
iyi :bilmeniz lazım. 

Bir de destekleme fonumuz var. 1Bu fonla tarım ve hayvancılık sektö
rünü destekliyoruz. ıBüyük çapta tarım ve hayvancılık sektörüne yem süb
vansiyonu yapıyoruz. İlkokul çocuklarına gıda yardımı yapıyoruz,turizm 
sektörüne veriyoruz ve öğrenci yurtlan yapımına fazla başlamış bulunu
yoruz. Şimdi dikkat edildiği gibi bütün bu fonlara şu anda ıf06 milyar lira 
para gelmiş, fiili harcama da 170 milyar lirayı bulmuştur. 

Ne yapılmıştır; Toplu Konut Fonu trnarifetiyle konut sektörü hareke
te geçirilmiştir. Birçok arkadaşlarımız şunu veya bunu söyleyebilirler, 
ama bugün .ortada .bir vakıa vardır; çimento sanayiinin iç talebi bunu açık 
bir suretle göstermektedir. ıÇimento iç tüketimi geçen sene yüzde 17'nin 
üzerinde artmıştır, bu sene aynı rakam gösteriliyor ve inanıyorum ki di
ğer tuğla ve kireıpit sarfiyatı da bu tempoda hatta daha yukarıda bir artış 
gösteriyor. !Konut sektörü, inşaat sektörü artık eski tlurgunluğunda değil
dir. Hatta bizim aldığımız birtakım bilgilere göre, kalifiye eleman ihtiyacı 
büyük çapta meydana çıkmaya başlamıştır. (İşsizliğe karşı da önemli bir 
sektör harekete geçirilmiştir. 

Kamu Ortaklığı Fonuyla ilgili olarak, kanun geçtjği için, kısaca şun
ları ifade edeceğim : Birçok önemli barajın ve yolun hızla devreye girmesi 
planlanmıştır ve bunlar için paralar verilmektedir· Artık eski devirlerde 
olduğu gi!bi ibu !barajların 3 - 4 senelik bir süre için planlanıp 15 senede 
ibitirilmesi düşünülememektedir. Misalini vereceğim yollarda da aynı du
rum var; işte İzmit - İstanbul arasındaki eıkspresyolun yapılıp !hizmete 
açılması tam 15 sene sürmüştür. Topu topu 50 kilometrelik bir yoldur. 

İnşallah, Allah kısmet ederse bu ayın 29'unda İstanbul' da ikinci Bo
ğaz köprüsünün temelini attığımız :zaman sadece bir Boğaz köprüsü değil, 
200 kilometrelik bir ilave ekspres yolun da ıtemeli atılacaktır; Kırklareli 
Tekirdağ km;·şağından ta Adapazarı'na kadar olan ekspres yol. Bu siste
min bütünüyle bitirilmesi 3 ile 4 sene içerisinde olacaktır; öyle 15 sene de
ğil. 

Tabiatıyla bu bizim çalışma :sistemimizdir. Gerçi bazı arkadaşları
mız «Çok i.hızlı çalışıyorsunuz, ayağınız hazan takılıyor» diyebilirler. Ta-
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kılsın, fark etmez; Türkiye'nin işlerini mümkün olduğu kadar hızlı .gör
mek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi müsadenizle bir önemli konuya .geçmek istiyorum. Şu kanun
da Türkiye Elektrik Kurumu gelirlerinden yüzde lO'a kadar bir payın ayrı
lar Toplu Konut Fonuna verilmesi öngörülmektedir. Bunun sebebi nedir? 
Bir kere hemen )şl.Hlu ifade edeyim; bu demek değildir ki elektriğe yüzde 
10 zam yapacağız; hayır. Bakınız, daha evvelki kanunda elektrik enerjisi 
dışında diğer sektörlerden ımesela benzinde yüzde 15 var, limit vardır, ha
len yüzde 5 alınıyor. Gazyağında motorinde -yüzde 7 var, 'halen yüzde 
3 alınıyor. Muhakkak ki elektrik enerjisinden de böyle yapılacaktır. Bu 
bir gelir - gider (dengesi meselesidir. 

İkinci ·bir konuyu daha söylemek istiyorum Türkiye, elektrik ener
jisi kaynakları bakımından -şu andaki bilgilerimize göre- dünyada en fakir 
ülkelerden biridir. Ben, bu mesele üzerinde enerji kaynakları bakımın
dan epey durmuşumdur, birçok ülkenin durumunu bizimle mukayese \et
mişimdir. Bugün ilerlemiş sanayi ülkeleri . de dahil, gelişmekte olan ülke
lerin bir çoğunda petrol istihsali, tabii gaz istihsali bizden ıçok daha yuka
rıdadır. Misallerini teker teker vermek kalbi!, hatta hiçbirimizin tahmin 
edemeyeceği şekilde bugün Almanya bizden daha fazla veya tabii gaz çıkar
maktadır. Nispi olarak söylüyorum. '.Arjantin ve Brezilya yüzde 50 ihtiyaç
larını karşılayabilmektedirler, Türkiye sadece şu anda ihtiyacının yüzde 
12'sini karşılıyor. Dışarıdan ithal ettiğimiz enerji, sadece elektrik enerjisi 
değildir; hepsi bizim ekonomimize büyük bir yüktür. ·Bugün petrole ver
diğimiz miktar 4 milyar doların üzerindedir. O vakit şunu yapmaya mec
buruz; elektrik enerjisini ve enerji menbalarım, enerjiye daha iktisatlı 
kullanmaya mecburuz. İktisatlı kullanmanın yolu, birçoklarımızın dü
şündüği gibi, televizyonda, radyoda ilan verirsiniz «Lambanın birini sön
dürün» diye; ama bundan bir netice çıkmaz. 

O değildir, fiyat politikasıyla yapılır, sebebini de söyleyeceğim; 
Türkiye'de ağır enerji kullanılan sanayie yönelmek şarttır. \Bunu iböyle 
düşünmeye mecburuz. :Aksi takdirde bu faturanın fbedelini hepimiz çok 
daha ağır öderiz. Geçtiğimiz yıllarda bunun misalleri ıgörülmüştür. Bunu 
sıöyle:rıken hemen şunu ifade edeyim; zannetmeyiniz ki, dar ıgelirliden 
sosyal durumu daha zayıf olandan daha fazla para alıyoruz; hayır. Bi
zim iktidarımız döneminde ilk defa 60 kiloıvat/ saat kadar kul
lananlar için çok ucuz bir tarife yapılmıştır. sanayiden de epeyce ucuz. Bu 
-60 kilovat/ saat yeni 90 kilovat/ saate yükselmiştir. Yine de en ucuz elektrik 
alanlar bu gruptadır. Bu yüksek rakamlar daha ziyade daha fazla elektrik 
kullanandan 'Ve kısmen sanayiden alınmaktadır; ama demin de söylediğim 
gibi, sanayimizi ağır elektrik enerjisi veya ağır enerji kullanan yola itme-
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mek için, Türkiye'nin genel meselelelerini halledebilmek için bu yol tercih 
edilmiştir. Buna mukabil 90 kilovat/saate kadar elektrik enerjisi kullanan
lara ucuz tarife getirilmiştir. Getirilmeye de devam edilecektir. 

Eğer ITJu memlekette elektrik enerj isini dünya fiyatlarının çok altın

da satmaya kalkarsanız bundan da daha fazla kullananlar istifade eder, az 
kullanan istifade etmez, daha fazla elektrik enerjisi kullananlar istifade 
eder ve ondan sonra da ne olur devamlı olarak; hu enerji yanlış kullanıl

maya başlar, daıha fazla enerji talelbi meydana gelir. Daha fazla enerji ta
lebini de karşılamamız için ya dışarıdan ıpetrol ithalatı, gaz ithalatı veya
hut da elektrik enerjisi ithalatı yaparsınız. Onun için, elektrik enerj isi me
selesinde dalha rasyonel düşünmeye mecburuz. ·Bunun yolu da arz talep 
meselesinde fiyat mekanizmasından geçer. Bunun ötesinde de başka bir 
formül yoktur. 

Şurasını açıkça ifade ederim: Şu projeler, yani kamu ortaklığı olsun, 
ister toplu konut meselesi olsun, bunlar bu iktidarın en önemH projelerin
den ikisidir ve en hayati projelerinden ikisidir ve nitekim rakamları da 
size ifade ettim. Çalışan, netice alınmış olan projelerdir. Bunlara itiraz et
meyiniz. Doğu, Güneydoğu Anadolu' da birtakım projelerin buradan finan
se edilmesine başlanIJ:?.ıştır. Söylemiyorum, filan proje, falan proje diye. 
Baraj meseleleri bunuı:ıla halledilmektedir. Daha birçok konular, demin 
de ifade ettim, sosyal meselelerin çoğunluğu gene buralardan halledilmek
tedir; ama iktisadi esaslara da ıdikkat ederek, 

Kimse 1aksini iddia edemez; Toplu Konut Kanunu dar gelirli ve orta 
direk için getirilmiş bir kanundur. Hiç kimse aksini iddia edemez; bura
nın :müşterisi zenginler değildir. Buranın müşterisi hali, vakti orta halli 
insanlardır. Müracaat edenler de kooperatiflerdir, kooperatiflerin dışında 
ferdi kredi alanlardır. Rakamlar bellidir. Elindeki imkanı zorlayan, ama 
yuva sahibi olmak isteyenlerdir. Devlet bu imkanı getirmiştir, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu :kanunları geçirmiştir, biz de 6 - 7 aydır bu tatbi
katı yapıyoruz. 

Kamu ortaklığı meselesi de aynı şekildedir. Memlekette işsizliği kal
dırabilmek, memleketin kaynaklarıyla meseleyi halletmek üzere getirilmiş
tir. Biz devamlı olarak dış kaynaklara müracaat edemeyiz, elimizi yardım 
diye açamayız. Bu işten vazgeçmek lazım. Dışarıya güven verebilmenin yo
lu, dışardan kredi alabilmenin yolu, kendi imkanlarınızı da en yi bir şe
kilde kullandığınızı göstermektir. İşte bu kanunlar bu maksatla da geti-
rilmiştir. ' 

Bakınız ifade edeyim : Kamu ortaklığında Keban Barajı, Antalya'da 
Oymapınar Barajı, yapılmakta ;olan Karakaya Barajı; devlet •vaktiyle bu 
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barajları Türkiye Elektrik Kurumuna olduğu gibi devrediyor sıfır kuruş 
alıyordu. Biz şimdi sıfır kuruş almıyoruz. Biz bu barajlardan elektriği Tür
kiye Elektrik Kurumuna kilovat/ saati 13 liraya satıyoruz. Satmaya da 
mecburuz. Çünkü, bu barajlar milletin parasıyla yapılmış. Tekrar yeni ba
rajlar yapmak istiyorsanız, tekrar sulama tesisleri yapmak istiyorsanız 
işte yollarından bir tanesi de budur. Başka çaresi de yoktur, Bu kaynaklar 
döndürülecektir. Halkın tasarrufları en iyi bir şekilde kullanılacak, daha 
fazla yatırım yapılacaktır, ama daha fazla yatırım, para basarak değil, an
cak bu suretle olacaktır. 

Elektrik enerjisini 1bir taraftan pahalı yapmaya mecburuz. Onun se
beplerini iza:h ettim. Ama bir taraftan da bunun karşılığında aldığımız 
paralarla Türkiye'nin gücüne güç katacağız dedim. 

Bugün Türkiye Elektrik Kurumu eskisi gibi değildir. Yatırımları
nın hemen hemen hepsini kendi imkanlarıyla yapar hale gelmiştir, büyük 
çapta yapar hale gelmiştir. Türkiye'nin köylerini .elektriklendirmek isti
yorsak, elektrik enerjisini biz dışardan almayıp kendi ?kaynaklarımızla 
karşılamak istiyoruz. Türkiye Elektrik Kurumuna daıha fazla yatının 
imkanı vermeye mecburuz. Aksi takdirde, ucuz elektrik ,satalım derken, 
hem elektriği yok haline getiririz, hem de varlıklıya yardım ederiz; fakire 
değil, elektriği olmayana değil. Onun için, bu ·politika doğru bir politika
dır. Biz doğru olduğunu bildiğimiz için hiç korkmadan yapıyoruz. · 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN T. ÖZAL'IN 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNUNUN 
2 İNCİ MADDESİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ 

OLARAK TBMM'DE HÜKÜMET ADINA YAPTIGI İKİNCİ 
KONUŞMA 

1Mayıs1985 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun vesilesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, yüce Mecliste bazı konulan, fikirlerimizin 
farklılığını ortaya ,koymak bakımından enterasan bir müzakere oluyor, 
ben de bu müzakereye biraz katkıda bulunmak istiyorum. 

Meseleye sosyal politika açısından başladık. Çok rica edeceğim 

konu var. Memlekette enflasyon meselesi bizim 1970'li yılların sonuna doğ
ru karşılaştığımız önemli bir meseledir. Gayet tabii müzakere içerisinde 
bu konu başka türlü Meclisimizin önüne getiril.ebilir veyahut da halkııı 
önünde başka türlü ifade edilebilir. _ki; zam üzerine zam yapıyorsunuz ve 
fakir halkı ·eziyorsunuz, zenginin karına kar katıyo.rsunuz; bunların hep
s] söylenebilir. Bunların hepsi söylenir; ama hiçbirisi doğru değildir 
Söylenmesi çok kolaydır. Söyleyen arkadaşlarımız da seslerini bunu söy
lerken biraz yükseltir, fbiraz da 'bu tarafa doğru bakarlar, çok rahatlııkla 
konuşurlar, ama doğru değildir. Neden doğru değildirı? Memleketin ger
çeklerini görmek mecburiyeti vardır. 

Bakınız, Sayın Melen bu memlekette .daha evvel Maliye Bakanlığı 
yapmıştır. Başbakanlık yapmıştır; hiç unutmuyorum, bir hatıramı anlata
cağım, Sene 1964; rahmetli İsmet İnönü Başbakan, !Sayın Melen Maliye 
Bakanı; biz Sayın İsmet İnönü'ye Keban Projesiyle ilgili olarak Yüksek 
Planlama Kurulunda bir brifing yapıyoruz; ben kendisine, Keban Proje
sinin elektrik enerjisi bakımından önemini anlatıyorum. Hemen, antrpa
rantez bir şey daha söyleyeyim. O tarihlerde ( 1962 - 1963 senelerinde) 
Türkiye'nin elektrik enerjisi kaynaklarından hidroelektrik santrallarının 
bir an evvel yapılması fikirlerini biz ortaya attık, bunun çok mücadele
sini yaptık. Şimdi bakıyorum, o zamanlar termik santralların yapılmasını 
arzu eden birçok arkadaşlarımız vardı; şimdi kamplar değişti, onlar hid
roelektrik tarafına geçtiler. Hayır, biz geçmedik, biz yine yerimizde sa-
bitiz. 

Şimdi bakınız, tam bu müzakereler anlatılırken sayın Melen Meclis
ten geldi .İsmet Paşa sordu ve 1«Ne var Mecliste Ferit Bey?» dedi. «Efen-
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dim, PTT'nin 100 üncü yıldönümü diye Meclisten bir özel ikramiye çıkar
dılar» dedi. Hiç unutmuyorum tabii İsmet Paşa kızdı, bu konularda gayet 
sıkıydı, dedi ki: «100 yaşına gelsinler öyle verelim.» Yani ikramiye ver
meyi Maliye Bakanı olarak, ben zannetmiyorum; ama karşısına çıktığı 
muhakkaktır. Yani muhakkat karşısına çıkmıştır; ama zannediyorum ay
nı tarihte bunu teklif edenler de bir .sosyal politika icabi teklif ett~kleri
ni söylemiştir. Bunda hiçbir şekilde müzakereyi değiştirmemek lazım. 

Şimdi bakınız, ıbiz açık seçik her şeyi söylüyoruz. Hiçbir şekilde dü
şüncelerimizden, ortaya koyduğumuz politikadan da bir inhiraf yapmadık, 
en çok güvendiğimiz taraf da budur. Memlekette 1bir enflasyon 'Vardır 
ve bu enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu enflasyonla mücadele ederken, 
karşımıza gelip, «Efendim kamu iktisadi teşebbüslerinin mallarına zam 
yapmayınız» diyorlar. Niçin yapmayalım? Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
eskiden olduğu gibi, devletin bütçesine yükmü olsunlar? Devletin bütçe
sinin hali malumdur, hepimiz !biliyorum. Bu yükü asgariye indirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, bakınız elektrik enerjisi konusu açıldı. Aıçıkıça ifade ediyoruz. 
Biz, elektrik enerjisini aldığımız sırada ortalama tfiyatı 8 liraya satılıyor
du. Bunu aldık, bugün ortalama olarak 23 - 24 liraya getirdik. Getirmeye 
mecburuz; demin anlattığım sebeplerden dolayı getirmeye mecburuz. 
Eğer, bu memlekette elektrik kesintisi istemiyorsanız, eğer bu memlekette 
hidııoelektrik santralları, memle'ketin tafbii termik santrallarını yapmak 
istiyorsak, elektrik enerjisini kullananlar bunun bedelini ödemeye mec
burdur ve fbaşka da yolu yoktur. Aksi takdirde para ıbasacağiz o zaman da 
«Enflasyon» diyeceksiniz. 

Bugün, Türkiye Devletinin durumu söylenildiği gibi \değildir. Mem
leketimizin itibarı vardır. Memleketimiz itibarı vardır ki, son 1 sene 3 
ay zarfında 3 milyon dolara yakın kredi de alınabilmiştir. Bu 'kredi, mem
leke~~n önemli projesi için alınmıştr. İşte yıllar yılı «Atatürk- Barajı» diye 
s·::5zederiz; ama şimdiye kadar Atatürk Barajının kredisi bnlunamamıştır; 
biz bulduk. Demin ifade ettim, Boğaz Köprüsü ve ekspres yol; onun ·da 
kredisi bizim tarafımızdan buhındu. Türk Hava Yollarının 7 :tane Airbus 
uçağının yüzde 100 kredisi bulunmuştur. Hamitabad'taki gaz santralı; ay
nı şekilde 175 milyon dolar ve önümüzdeki 12 ay içerisinde de servise, hiz
mete girecektir. Belki bu santral girdikten sonra da icabında Bulgarlara, 
«Elektrik almayız sizden» diyebiliriz; ama, bütün bunların yapılabilmesi 
için, Türkiye'nin güçlü olması lazımdır. Ben, dün bize gelmiş olan Türk
İş mensuplarına da söyledim. Gene açık olarak huzurunuzda ifade ·ediyo
rum. Her şey istemekle olmaz bu memlekete ne vermemiz lazım geldiğini 
de düşünmemiz lazım. Biz, hükümet olarak, birçok .isteklerin b.rşı~ında-
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yız. Doğrudur bunlar; ama bir de bunun karşısında, «Memlekete ne \"eri
yoruz acaba?» diye düşünmek lazım. 

Memleketimizin çok eksiği vardır. Bu eksikliklerin hepsi inşallah bi
zim zamanımızda büyük çapta giderilir; fakat eksiklikler devam edecektir; 
yeni ihtiyaçlar meydana gelecektir. Bizden sonra da başka iktidarlar ge
lecektir, onlar da yapacaklardır. 

Tabii o konularda şu: Bakınız çok şey değişiyor, çok değiştiğinin bi
raz farkında olmak lazım. Bir ;arkadaşımız rakamlar söyledi burada; efen
dim, lüks şunları ithal ediyorsunuz, lüks bunları ithal ediyorsunuz ... Bu 
söylediğiniz rakamlar hiçbir şekilde büyük rakamlar değildir. 

Efendim, 300 küsur milyon idolarlık Türkiye tüketim malı ithal eder. 
11 küsur milyar dolar içerisinde, 300 küsur milyon dolarlık tüketim malı
nın en önemli iki kaleminden bir tanesi buğday ve arpadır, bir tanesi de 
hamyağdır. rsu da bizim zamanımızda değil, yıllardan beri ithal edilir. Za
manı geldiği zaman ithal edilir. Önemli rakamlar da değildir. 

Yoksa araba hhalı, filanca lüks madde ithalatı; bütün bunlardan biz 
fon alıyoruz. Bütün bunlardan aldığımız fon da demin söylediğim konut 
fonuna gidiyor; yani zenginden alıyoruz, orta halliye, ortadiı;-eğe konut 
fonu olarak veriyoruz. Sizler söylerseniz yapam2zsınız, biz söylemeyiz 
yaparız. Tabii şosyal adalet meselesinde ... 

Gecekonduların hepsinin tapusu olacak merak etmeyin, onu da biz 
yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ımemleketimizin meseleleri vardır; ama de
diğim gibi, bu meselelerin hepsinin çözüm yolları da vardır. Hükümetimiz 
elinden geldiği kadar bu çözümler üzerinde çalışıyor. Netice alıyoruz, neti-
ce alıyoruz, netice aldığımız da ortadadır. , · 

Gayet tabii bugün önemli meselelerimizden bir tanesi jşsizlik mese
lesidir, ibunu açıkça ifade .etmişizdir. İşsizlik meselesi en zor meseleler
den biridir. Biz, hatta seçim beyannamemizde bunu çözeceğiz diye de ifa
de etmedik. Bu meselenin ağırlığını söyledik, bunun bir zaman alacağını 
da ifade ettik. Başkaları gibi, rahatça biz bunu çözeriz diye kafadan atma
dık. Çünkü doğrusunun ne olduğunu da biliyorduk; ama bugün açıkça ifa
de etmek lazım geliyorsa, konut fonunu tatbikatı, ekonominin hızlanması, 
milli gelirdeki geçen sene yüzde 6'ya yakın artış, elektrik istihsalindeki 
yüzde 1 O'un üzerindeki artış, her şey işsizlik meselesini bir evvelki yıllar
dan daha iyi olduğunu göstermektedir. 

Evet, evet hepsi gösteriyor. Hepsi de artıyor merak etmeyiniz. Kapa
nan yerler de olur, açılan yerler de olur. Mühim olan ekonominin görül
mesidir. 
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Bir şey daha söyleyeyim şu lüks tüketim malı konusunda. Bakınız, 
yıllar yılı bu memlekette 'bir döviz karaborsası vardır, kimse çözemedi.. 
Var mı bugün döviz karaborsası? 

Hiç aldırmayın, hiç aldırmayın o şekilde yüzde 20. yüzde 15 ve yüzde 
10 farklı döviz karaborsası yoktur. Serbest, yurt dışına çıkana 3 000 dolar 
veriyoruz merak etmeyin· 

Altın karaborsası kaldı mı? Altın fiyatlarında, resmi fiyatlarla dışar
daki fiyatlar arasında fark var mı? 

Dolar artacak tabii, dünyada da artacak merak etmeyin. Yani, sizin 
korktuğunuz gibi değil; dolara bağlıyız, .dolardan dolayı başımıza bir iş 
gelmez, merak etmeyiniz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu kanun vesilesiyle kısa 
da olsa, bizim ekonomik politikamızı, sosyal politikamızı sizlere bir kere 
daha söylemekten büyük memnuniyet duyuyorum. 

Meclise ve sizlere teşekkürlerimi sunarım. 

312 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU
NUN 2 İNCİ MADDESİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ 

OLARAK TBMM'DE YAPTIGI ÜÇÜNCÜ KONUŞMA 

1Mayıs1985 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; aslında ben !buraya çıkmak 
istemezdim; ama öyle anlaşılıyor ki, bir prova yapan Sayın Gürkan'ın ken
disidir, ben prova yapmıyorum. Şimdi, yalnız sorduğu ıve yanlış anladığı 
bazı konulara cevap vermeye de mecıburum. Şunu sordu, dedi 'ki : Tür
kiye'nin dış ticaret açığı, ödemeler dengesi meselesi. Kendisi profesör
dür, geçen seneki rakamlara baksaydı ödemeler dengesi açığının azaldı
ğını görürdü; bir. Daha pratik ibir şey söyleyeyim, hi1ç o kadarına gitme
ye lüzum yok, profesör olmaya da lüzum yok, şöyle şunu söyleyeyim : 
Son 1,5 senedir Türkiye' de hiçbir döviz bunalımı yoıktur, hiçıbir malın sı
kıntısı da yoktur. 

Dövizler, - tekrat söyleyeyim - Merkez Bankamızın ve bankalarımı
zın rezervleri de rekor seviyeye gelmiştir, bankalar dövizle dolup taşmak
tadır. Sayın Gürkan'ın tarif ettiği dönem, maalesef 1978 - 1979 yıllarına 
gelmektedir. O tarif ettiği dönemde yokluklar 'vardır, o tarif ettiği dönem
de Merkez Bankası kilitlenmiştir, transfer yapamamaktadır, şahidi ide 
Sayın Sadıklar' dır. Allah bir daha Türkiye'yi öyle ·günlere düşürmesin. 
Türkiye'nin itibarı varsa bugün, bakınız 5 senenin bütün :ınesuliyetini de 
Sayın Gürkan üzerime yıktı ... 

Eğer öyle kabul ediyorsanız ki başkaları öyle \kabul etmiyorlar. Onun 
için doğrusunu konuşalım, doğrusunu konuşalım. Her şeyi de söyleyelim. 
Biz 1979 yılı sonunda vazifeye başladığımız zaman bir devlet memuru ola
rak başladık, Sayın Calp'ın bulunduğu makamda, Başbakanlık Müsteşarı 
olarak başladık Gayet tabii ekonomide söz sahibi oldum, ekonomide epey 
emeğim geçti. Bu da tabiidir. Zaten o emeğim, eğer ondan sonraki emeğim 
Başbakan Yardımcısı olarak takdir edilmeseydi, burada Başbakan olarak 
bulunmazdım. 

Türkiye borçlarını ödeyebilen nadir gelişen ülkelerden bir tanesidir. 
Geçtiğimiz devreleri çok iyi hatırlamak lazım. Benzin kuyruklarında, tüp
gaz kuyruklarında geçirdiğimiz dönemleri daha unutmadık. Bugün Türki
ye' de bu kuyrukların 'hiçbirjsi yoktur. 
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Şimdi alamıyoruz diyenlere de cevap !vereceğim. Bunlar halkın kul
landığı tüketim mallarıdır ve bu tüketim mallarının miktarları her sene 
artmaktadır, nüfus artışından da: fazladır. Demek ki, halk bunları alıyor. 
Kendi kendimizi aldatmayalım. Bilhassa bunu rica etmek istiyorum. Ken
di kendimizi aldatmayalım, işin doğrusu ne ise onu konuşalım. 

Efendim, ne ise, çarşıyı pazarı dolaştığımız zaman ne kadar alışveriş 
yapıldığını hepiniz beraber görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anavatan iktidarı 1 sene 4 aydır iktidarda
dır. Bu 1 sene 4 ay içerisinde bir çok şeyler yapılmıştır. Enflasyonla mü
cadele, kolay bir mücadele değildir. Meseleyi, boyacı küpü gibi düşüne
mezsiniz. «Tedbir aldık, ertesi gün enflasyon düştü» demek isteyenlere, 
herhalde bu meseleyi bilmeyenler diyeceğim. 

1980 senesinde vazifeye başladığımız, 24 Ocak Kararlarmı .geçirdiği
miz dönemde yüzde lOO'ün üzerindeydi. 1981 senesinde yüzde 36'ye düşü
rülmüştür, 1982'de yüzde 22'ye düşürülmüştür, 1983'te bir endekse göre 
yüzde 37, )bir endekse göre de yüzde 31. farklı endeksler olarak söylüyo
rum. 1983'te bir ,tek işareti vardır; hatta bunu ben seçim sırasında da söy
ledim, televizyonda da ifade ettim, «Yükselen bir enflasyon hızını aşağıya 
çekmek 'fevkalade wrdur>> dedim. Bugün sizlere arkadaşım kalktı, yüzde 
50'ler 60'lar dedi. Bakınız, bu mesele nasıl bir neviJJolitik açık artırmaya 
konulmuştur. Zamanı gelir denilir ki, hangi endeks yüksek, Sayın Gürkan'
ın yaptığı gibi İİstanbul geçinme endeksi yüksek, yüzde 8 rakam yüzde 52 
olur ... 

Hayır efendim. Şimdi siz hep İstanbul geçinme endeksini aldınız, ben 
de İstanbul ;geçinme endeksini alacağ~m; nisan ayı endeksi de çıktı, yüzde 
2,5; 43 - 44'e geliyor, 12 aylık, yani yüzde 50'nin üzerinde değil , bunu 'da 
lütfen son endeks olarak söyleyeyim. 

Bunlardan kastım, biz enflasyonu aşağıya çekiyoruz manasına da 
söylemiyorum. Çünkü enflasyon meselesi, kolay bir mesele değildir. 

Çektiğimizi söylüyorum, çektiğimizi söylüyorum. Yalnız yüzde 43'e, 
yani yüzde 50 - 60'lar değil, yüzde 43 - 44'e gelmiş lolan bir enflasyonun, 
ufak bir enflasyon olmadığını kabul ediyorum, onu söylüyorum. 

Daha yıl sonuna kadar da var; yüzde 25 de olmayabilir, yüzde 30 da 
olur. 35 de olur. 

Efendim, işte dediğim gibi, son 4 ayı da görün, biraz Efendim deği
şik. Yani birkaç ay sonra farkı rakamlar karşısında acaba neyin tenkidini 
yapacaksınız diye de merak ediyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KALKINMADA JAPON MODELİ 

VE TÜRKİYE TÜRKİYE KONULU MİLLETLERARASI 

SEMİNERDE YAPTIGI KONUŞMA 

3 Mayıs 1985 

Türkiye ve Japonya tarihi geçmişieri çok eskilere intikal eden iki 
millettir. Her iki milletle tarihe yön veren ve çevrelerinde ülkelere ör
nek olan milletlerdir. 

«Japonya'nın kalkınması, 1860'lardaki Meiji restorasyonu dönemin
de başlar. Ancak bu gelişmenin en önemli safhası İkinci Cihan Savaşı 
sonrasındadır. Bu tarihlerde Japonya ve Türkiye yenileşme hareketine 
birlikte başlamışlardır. Sonuç neden böyle olmuştur. Neden farklı nokta
lara varılmıştır?» 

Japonya uzun sene .kendi kültür sosyal ve ekonomik tarihi tesis et
miş ve bu sistemin temellerini geliştinniştir. Modernleşme ve gelişme 
merhalelerinde çeşitli rriodel denemeleri ve adaptasyonları yapmıştır. Uy
guladığı ilk maddelerden biri Fransa' dan kaynaklandığını görmekteyiz. 
Daha sonra bundan vazgeçmektedir Tarih değişikliği yapacak Almanya 
modelini uygulamaya başlamıştır. 

Türkiye'ninde tercihleri esasta aynı olmuştur. Hep beraber hatırla
rızki 18-19 yüzyıllarında Türkiye'nin muasırlaşma konusunda model ter
cihi önce Fransa' dan tercih edilmiş özellikle eğitim, anda, bayındırlık 
alanlarında Fransa' dan uzmanlar davet edilmişth.~. Daha sonra özellikle 
19 yüzyıl ikinci yarısında Alman modeli tercih edilir olmuştur. 

J aponya'nın başarısı seçtikleri modellerin kendi bünyelerinde uy
gun şekilde birleştirebilmektedir. 

İkinci dünya savaşı hepimizce bilinen sonuçla bitmez savaşı kaybe
den bir Almanya yanında savaşı kaybeden J aponya'nın ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Savaşın sonunda savaşı kaybedf~n Japonya bir çok şe
yini kaybeden Japonya bir çok şeyini kaybetmesine rağmen kısa bir sü
rede inanılması güç bir tempo ile yeniden toplanmış ve kısa zamanda 
ekonominin galipleri arasına girmiştir. 

Bu başarının temelinde Japon milletinin mağlubiyeti içlerine sindi
remeleri, mağlubiyeti hazmedemiyenlerin büyük etkisi mevcuttur. 
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Ayrıca gerek Almanya ve gerekse Japonya'nın askeri harcamalarının çok 
az olmasında bu gelişmede etkisi olduğu bir gerçektir. 

Japon kalkınma modelinde tesisler Tüıikiye' dekilerinden daha 
modem olmayan, ufak tefek tesisler oimasına rağmen bu tesisler iyi 
planlanmış olması sıkı çalışma metodu ile üretim yapmaları başarılarını 
müsbet yönde etkilemiştir. 

Bugün Japonya' da her türlü düşüncenin temsilcisi olduğu gibi 
komünist ve sosyalist partiler de mevcuttur. Anca'k 1945 ten bu yana 
liberal parti iktidardadır ... Bu siyasi iktidar J aponya'ya çok şey kazandır
mıştır. 

Türkiye kendine has şartları olan bir memlekettir bu bakımdan 
Japon modelini aynen Türkiye'ye uygufamak mümkün değildir. 

«Yalnız her iki ülkenin birbirine benzer özellikleri var. Adetlerine, 
örflerine bağlı ama modernleşmeyi de hedef alan bir sistem. İşte biz de 
bunu yapmak isüyoruz, belki farklı yerlerden geliyoruz ama Türkiye' de 
aynı yoldadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, aile yapımızı 
kuvvetlendirerek serbest rekabete açık bir biçimde bu işi götüreceğiz. 
Serbest rekaıbet ortamı, hatanın en az olduğu ortamdır. Sadece ekonomi
de değil devlet idaresinde kim kabiliyetliyse, o yükselsin, o yukarıya 
gelsin, temel prensibimiz bu olmalıdır» 

Hükümet olarak ilk yaptığımız ihracat Tür.k Para ve Kambiyo sis
teminde köklü değişiklik yapmak oldu. Döviz işlemlerinde büyük bir 
serbestlik getirdik ancak felaket habercisi olmak ·isteyen bir grub de
vamlı şekilde Türkiye yeniden 1952-1953 lerinize gidiyor. Bankalarda 
döviziniz kalmayacak diye bağırmaktadırlar. İşte gördüğünüz, konverti
biliteye tam olaralk geçmedik ama karaborsa diye bir şey kalmadı. 

Döviz rezvleri 1 Milyar dolar arttı. Türkiye zengin ibir ülke değildir. 
Bizim için kalkınrrianın tek yolu var. Çalışmak, akıllı bir şekilde, iyi bir 
idare altında çok çalışmak şu model bu model değil, kendimize has bir 
çalışma disiplini içinde, milli manevi değerlere bağlı, sosyal dayanışması 
kuvvetli hep birlikte ileri doğru giden, çalışan, çaba sarf eden bir Türkiye .. 
Biz bu şekilde gidersek 5-10 yıl içinde Japonya'nın 1950-1960 lannda yap
tıklarını yapmamız için hiçbir sebep yoktur. 

316 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EGE ÜNİVERSİTESİNl)E 
AÇILIŞ KONUŞMASI 

3 Mayıs 1985 

Aziz gö~bebeğimiz gençlerimiz, basınımızın muhterem ;mensupları 
Sayın Valimizin de dediği gibi, ben de şahsen burada sizin gibi pırıl pırıl 
gençleri gördükten sonra konuşmadan yapamayacağımı anladım, çünkü 
hepimizin bildiği gibi bu sene aynı zamanda gençlik yılı, sizlerin yılı .... 

Muhterem gençler, ·şimdi bunu söylemek istiyorum; ben 1950 se
nesinde Teknik Üniversite'den mezun oldum. Demek ki 35 sene geçmiş . 
35 sene devlet ıhizmetinde, muhtelif yerlerde olduıkça renkli bir hayatımız 
var, ama b~nim unutamadığım, özlediğim yıllar üniversite yıllandır. Siz
ler de mezun olduktan, hayata atıldıktan ıbir müddet sonra yine bu üni
versite yıllarınızı muhakka'k hatırlarsmız. Bugünkü üniversitelerimizle 
dünün üniversiteleri arasında çok ~üyük farklar var. Bunu, kampüsü
nüze girerken çok güzel bir şekilde gördüm. Benim. mezun olduğum yıl
larda bu memlekette iiki şehirde üniversite vardı. Bir tanesi İstanbul' da, 
diğeri Ankara'da. Benim mezun olduğum üniversite talebe sayısı lSOO'ü 
geçmiyordu. Bir tek binada öğretim görüyorduk, bir tek binada etüd
lerimiz vardı. Belki o devrin en iyi okullarından biri idi. Ufacık bir 
futbol sahası, bir de basketbol sahası "\tardı. Üniversitedeki yegane bas
ketbol sahası bizim'kindeydi bir de Siyasal Bilgiler Fakültesinde vardı. 
Ondan dolayı da iki basketbol takımı bu üniversitelerden çıkmıştır, 
başka bir yerden çıkmadı. Ama dün burada Sağlık Meslek Lisesi'ni açtıık,. 
onların basketbol sahasını gördüm, bizim üniversitenin basketbol saha
sından güzel. Tabii bu, memleketteki gelişmeyi gösteriyor. Yalnız birşey 
daha var; memleketimiz güçleniyor ama her kesimin, bu memleketin 
daha fazla güçlenmesi, daha fazla gelişmesi için elinden geleni de yap
ması lazımdır. Yani sizlerin de, elinizden gelen herşeyi yapmanız lazım
dır. O da nedir söyliyeyim; 

Derslerinize i'.Yi çalışın... Sınıfta kalmayın... Dördüncü, beşinci hak 
doldu diye bize gelmeyin ... Bugün Türkiye gibi gelişmekte olan bir ül
kede, dışarıyla mukayese ettiğiniz zaman çocuklarımızdan başlayarak 
gençlerimize üniversite hemen hemen parasız sayılmaktadır, parasız gi
bidir. Mukayese ettiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin 
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bir ülkede bugün devlet ünversitelerinin dahi, State üniversitelerin dahi 
aşağı yukarı yıllık ücretleri ne kadardır biliyor musunuz? 2 milyon lira
dan aşağı değildir. Özel üniversitelerin rakamlarını söyliyeyim, Harvard 
gibi belli başlı, isimleri çıkmış üniversitelerin rakımlarını da söyliyeyim; 
aşağı yukarı, 15 bin dolar civarında, 500 ile çarpın 7,5 miİyon lira eder. 
Bizde devlete, Allah devlete millete zeval vermesin derler. Tabii her şe
yimiz siz gençler ve çocuklar içindir, bakınız, aileleriniz benim devrimde 
de, sizin devrinizde de türlü zorluklara katlanarak, icabında arsasını, 

evini satarak, icaıbında daha az yiyerek oğlunu, kızım bir yerde okut
maya çalışıyor. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu bizim kendi mil
letimize has bir duygudur, onun için devlet de size yardımcıdır, 

Aziz gençler; 
Türkiye 50 milyon nüfuslu bir ülıke oldu. Bu sen'e sayım var. B~im 

tahminim doğrudur, 50 milyonu geçece;ğiz. 50 milyon ufak bir rakam 
değil, asrın sonunda belki Avrupa' da en yüksek nüfusa sahip ülke olurur 
Bundan çok korkmayın. Tabii fazla nüfus artışı konusunda da dikkatli 
olun. Eğer, memleketimizi hızla kalkındırmaya devam eder, tabii kay
naklarımızdan en iyi şekilde istifade eder ve her5eyini üzerinde insanı
mızdan en iyi şekilde faydalanırsak, insanımızın önündeki engelleri 
kaldırıp, onun bütün kabiliyetinin meydana çıkmasına hep beraber yar
dımcı olursak Türkiye'yi hiçbir şey durduramaz. Bakınız bunun misali 
ortadadır. Belki çoğunuz hatırlamayaJbllirsiniz ama, 1979 ısenesinde, bu 
memlekette benzin kuyruklarından, yokluklardan geçilemiyordu. Her 
tarafta sıkıntı vardı. Türkiye borçlarını ödeyemiyordu. Dışarıdan aldığı
mız borcumuzu ödeyemiyorduk, alacaklılar kapıya dayanmıştı. Yine eski 
hastalığımız nüksetmişti vaktiyle Osmanlı Devleti'ne Düyün-u-Umumiye 
denirdi, Düyün-u-Umumiye kelimesini bilmezsiniz söyliyeyim; Devlet 
borçlanmıştır, borcunu ödeyem~miştir, yabancı devletler gelmişlerdir 
sizin gelirlerinize el koymuşlardır. İşte ona Düyün-u-Umumiye derler. 
Türkiye neredeyse bu duruma düşüyordu ve dışarıda diyorlardı ki; 
«Türkiye'nin istikbali yoktur, bu memleket çamurdan zor çıkar.» Ama 
bu memleket 4-5 sene içinde hem anarşiden, hem ekonomik anarşiden 
çıkmayı başarmıştır ve bu gün dışarıda en ileri ülkelerden biri olarak 
gösteriliyor. Bir şey daha söyliyeyim; memleketimiz ileriye gittikçe, güç
lendikçe, dışarıyla alış-verişi arttıkça, turizm geliştikçe, dışarıdaki itiba
rımız yukarıya gitHkçe herşey düzelmeye başlar, siyaset dahi düzelir, 
yani dış siyaset dahi düzelir, hatta hatta Eurovisionda bile biraz daha 
iyi puan alırsınız. 

Muhterem Gençlerimiz ..... 
Biz her gruıba önem veriyoruz, ama çocuklarımıza ve gençlerimize 

, ayn bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun 1sebebi var. Çünkü bu memleket 
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bakidir, hepimiz geçiciyiz. Bir nehir gibi yatağımızdan geçer gideriz. 
Yeni nesiller gelir, yeni gençler gelir, onlar daha iyi işler yapar, onların 
daha iyi yetişmesi lazım. Biz, Hü:kümet olarak dedik ki, «Çocuklara ve 
gençlere daha fazla önem vereceğiz». Bakınız, neler yapıyoruz, bugün 
bütün belediyelerimize daha fazla imkanlar verilmiştir ve onlara şu söy
lenmiştir; 

«Çocuklara daha fazla çocuk bahçesi yapınız ... » Evet, gayet tabii, 
sokaklarda oynamak yerine daha muntazam yerlerde oynamaları lazım
dır. 

İDkokullardaki çocuklarımıza gıda yardımı yapıyoruz. Doğuana
dolu' da, gecekondu bölgelerinde memleketin fazla olan ürünlerini, İz
mir' in üzümünü, Manisa'nın üzümünü, Karadeniz'in fındığını çocukları
mıza veriyoruz. Evet, yumurta ve sütte vermeye başladık. Bunlar gıda 
yardımıdır, çünkü unutmayınız iyi yetişme, kafanın daha iyi olması daha 
iyi gıda almakla beraberdir. 

Ünive],"sitelerimizi bugün bakınız 27 üniversite var. Bir zamanlar 
sadece iki tane idi. İzmir' de bile üniversite yoktu. Bugün iki tane büyük 
üniversite var. Memleketin, hemen hemen her köşesinde bir üniversite 
kampüs'ü yukarıya doğru çıkmaktadır. Kampüsünüz çok güzel, buna 1yi 
sahip olun, daha da güzelleştirin. Çun:kü devletin, . milletin parası, saçı 
bitmemiş yetimin de hakıkı buradadır, unutmayın, onun için iyi çalışın. 

Bu sene yurt meselesine büyük önem ~ıerdik. Çocuklarımıza, ilkokul 
çağındaki çocuklara, yapılan gıda yardımı yanında üniversite gençlerinin 
yurt problemini nasıl çözeceğiz diye oturduk düşündük. Memleketin çok 
ihtiyacı var, herşeye ihtiyacı var. Tabii herşey bir programla yapılır, bir 
işe başlayıp yarım bırakamayız. İş yapılacaksa kısa zamanda bitmelidir. 
Hesabını yaptık, bir fon meydana getirdik. Bu sene 7-8 ayın içe
risinde 42 bin yatak kapasitesi ilave etmeye karar verdik. Ve inşallah 
Eylül-Ekim ayı'na kadar bunlar tamamlanacak. İş böyle yapılır. Kısa 
zamanda bunları bitirmeye mecburuz, çün'kü o zaman yaptığımız emek
ler, masraflar toprak altında kalmaz, netice alırız. Bütün ekonomik ve 
sosyal yatırımların çok kısa zamanda bitirilmesi lazımdır ki, onlardan 
daha iyi istifade edelim, yaptığımız yatırımların karşılığını muhakkak 
alalım. Bakınız bir misal daha vereceğim; İstanbul ile, İstanbul'a gitmiş 
olanınız varsa İzmir ile Gebze arasında bir expre:s yolunu 15 senedir ya
pıyoruz. Biz iktidara geldiğimizde yola, baktık, «Ne kadar daha sürecek 
bu tempo ile» dedik, «3 sene daha» dediler. Hayır .. parayı verin bu sene 
bitirin. 3 milyar fazla para verdi~. Yani bir sene sonra vereceğimiz pa
rayı verdik, geldiğimiz sene, 1984 senesinde yolu bitirdik, hizmete açtık, 
gişeleri koyduk, para kesmeye başladık. Evet... Herşeyin karşılığı var, 
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alacağız: Ne oldu? 3 milyar lirayı 1 senede aldık, fena mı... Şimdi o 
hızla bakınız 15 senede 50 km expres yol yapılmış, biz neyi hayal edi
yoruz... Asrın sonuna kadar 2000 km expres yol yapalım. İkinci Boğaz 
Köprüsü çevre yolu siıstemi ve 200 km expres yol, Tekirdağ kavşağından 
Adapazarı'na kadar. Hepsi bu sene ihale edildi. İnşallah 29 Mayıs günü, 
Yeni İstanbul'un Fetih günü temelini atacağız. Ve o güzel köprüye de, 
İstanlbul'u fetheden büyük kumandan Sultan Fatih Sultan'ın ismini ve
receğiz. 200 km yol. O iş 3 senede 4 senede bitecek, 15 sene değil. Evet. 
Ancak öyle tempo ile giderseniz 15 senede 2000 km yol kaparsınız, başka 
türlü mümkün değildir. Bundan sonra tempo da daha fazla hızlanacak. 
Ümid ediyorum 5-6 sene içerisinde Avrupa' dan gelip Ankara'ya belki de 
:Adana'ya kadar expres yolda gitmek mümkün olacaktır. 

Aziz gençler sözlerimin sonuna geldim. Bir şey daha söyliyeyim, 
sizler istikbale ümitle bakıyorsunuz. Değişen, büyüyen Türkiye'de mu
hakkak yerimizi alacaksınız. Bizler sizlere daha iyi imkanlar vermek 
üzere elimizden geldiği kadar hızla çalışmaya devam edeceğiz. Bir mem
leketin gelişmesinde en önemli unsur; insan unsurudur, tabii kaynak de .. 
ğildir, iba~ka şartlar değildir, petrol değildir. İnsanı çalışkansa, insanı 
bilgiliyse, insanı beceriliyse ve insanı iyi idare ediliyorsa o memleket 
çok ileriye gider. Onun için sizlere tavsiyem; mektep, okul, üniversite 
bittikten sonra hayata atıldığınız zaman öğrenmeye devam ediniz. Çünkü 
·şurada öğrendiğiniz 4 senedir, nihayet .5 senedir. Hayat büyük bir mek
teptir. Orada öğrenmeye devam edin ki :memlekete daha faydalı olursu
nuz. 

Sizleri tekrar tebrik ederken, şu yurt binasının da biran evvel ta
mamlanmasını diliyorum ve inşallah üniversite rektörümüzün söylediği 
gibi, yurt meselesini de bu sene bilemediniz önümüzdeki ·sene kökünden 
hallederiz. 

Hepinize saygılar sevgiler sunuyomm. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 
MARMARİS SEYAHATİ SIRASINDA İZMİR'DE 

YAPTIGI KONUŞMA 

3 Mayıs 198.5 

İki gündür İzmir' deyiz, birçok tesisin hem temelini atıyor, hem açı
lışını yapıyoruz. Memleketimiz bir hareket içindedir. Bu hareket her ta
raftan belli oluyor, dost ta biliyor düşman da biliyor. Ama daha iyiye 
gitmek için hep birlikte, beraıberce çalışmaya devam edelim. Tarım, eko
nomımızın temellerinden bir tanesidir. Belki ie en önemli temelidir. 
Biz bunu biliyoruz. Çünkü tarım, bu manleketin toprağından insanının 
gayreti ve emeği jJe çıkar. Oradan çıkan ürünler sanayiye gider, nakliyeye 
gider, bu yük nakliye ile taşınır ve memlekette büyük bir harekete sebep 
olur. Derler ki; «çiftçinin eline para geçerse, o eritir esnafa verir, esnaf, 
tüccara, sanayiciye verir ve bu şekilde çarklar dönmey.e başlar» bu işin 
aslı budur. 

Son dört-beş yıldır yeni bir politika tatJbik ediyoruz. Muhterem 
Çiftçiler kim ne derse desin, bu politika sizin lehinizedir. Ta:bii; «Taban 
fiyat azdı çoktu» gibi münakaşalar y~pılır, herzaman yapılmıştır ama 
ben size genelinde. şu işi ·söylüyeyim bu iş çiftçimizin lehinedir. Neden? 
Eskiden Türk ekonomisi dışa açık değildi. Kapalı, duvarlar arasında bir 
sanayi geliştirmeye çalıştık. Gümrük duvarlarını yükselttik, yüzde 
lOO'lere, yüzde 150'.lere varan gümrükle:r koyduk. İçerde sanayii geliştir
dik. Belki Hk devre bunları yapmak doğrudur. Bunu münakaşa etmiyo
rum. Ama bunu ila nihaye götürmek mümkün değildir. Ne olur; ... Sa
nayi ürünleri üretirsiniz ama kalitesiz olur. Avrupasını arıyorum dersi
niz, kaçak alırsınız, yerlisini beğenmezsiniz, çünkü işte rekabet yoktur, 
fiyatlar da yüksektir. Biz gümrük duvarlarını aşağıya çektik, Türk eko
nomisini dışarıya açtık. Eskiden tarım ~ apalı olduğu için dünıya fiyatları 
yü'kseıkten tarım fiyatları, daha düşük oluyordu. Ama şimdi ihracat için 
dünyaya açılınca, tarım ürünleri düny.ı fiyatlarına doğru yükselmeye 
başladı. Buna mukabil, tersine sanayi ürünleri de izafi olarak dünya fi
yatlarına doğru gelmeye başladı, yani iş tarımcının lehine döndü. Ha
di 5enin aslı budur. Şimdi bakınız bu konuda bi:-kaç misal vermemiz 
mümkün; Eskiden Türk ekonomisi demir-çeliği dışarıya ihraç edemezdi, 
ithal yoluna giderdi. Bugün yüzde 1 O bir koruma ile demir-çelik sektö
ründe hem ihracat hem ithalat yapıyoruz. Demek ki fiyatlarımız, dünya 
fiyatlarına fevkalade yaklaşmıştır. Ama buna mukabil buğdayın fiyat
larına fevkalade yaklaşmıştır. Ama buna mu'kabil buğdayın fiyatını 

dünya fiyatlarına yaıklaştırdığımız zamari eskisinden daha yukarıya çıka
caktır. Ayni şekilde ihracat pazarları açılınca Arap gelir, domates sebze 
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gibi birtakım mallar alır, ben farkındayım ihracat azalmaya haşladığı ya 
da herhangi bir kesintiye uğradığı anda, halde fiyatlar derhal düşmeye 
başlıyor. İşte, yumurta misalinde gördük. ihracat biraz düştü, yumurta 
başını eğiverdi. Demek ki ihracat çiftçinin lehinedir. Biz kapıyı açtık 
biraz daha geliştirelim istedik. Hayvancılk meselesinde geriliğimiz var. 
Daha iyi cins hayvanlar ve teknoloji getirmemiz lazım . Demin Selçuk 
Yaşar bey bahsetti 25 cins et hayvanı varmış, biz ıbir iki tanesini biliyor
muşuz. Muha'kkak yeni tel,molojiyi, yeni işi getirmemiz lazım. Vasati 
130 kg hayvan kesilirse, bunun randımanı olmaz, 500 kg kesilmesi lazım. 
Bizim kara kuru hayvanlar 500 kg etmiyor. Dışarıdan daha büyükleri 
gelecek, o zaman çiftçimizin emeği israf olmayacak. Ben şuna eminim; 
Biz bu işin altından kalkarız, çiftçirnil de kalkar, çünkü çalışkandır. 
Mühim olan mesele devletin iyi yol göstermesi, birlik, beraberlik içinde 
çalışmalıdır. Bunu yaparız. Üreticimize, köylümüze, çiftçimize, sanayici
mize, tüccarımıza, esnafımıza güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için de, 
açık ifade ediyorum; Türkiye ileriye doğru ıgidecektir; İnşallah önümüz
deki yıllarda hep beraber, çdk daha değişik bir Türkiye göreceğiz. 

Dış pazarlar bizim için önemli. Yanımızda Ortadoğu pazarları var. 
Senelerdir yüzümüzü çevirmişiz, buralan ihmal etmişiz, ama bu pazar
lara ürünler hep dışarıdan geliyor. Son üç-dört senedir bu işe el attık. 
Şu anda Kuveyt pazarının sebze rnevy(~ halinin yüzde 60'ı Türkiye' den 
geliyor. Eskiden hiç yoktu. Yarın buralara daha fazla daha ıbaşka ürün
ler göndermemiz lazım, çünkü buralarda da insanlar yaşıyor ve bu mem
leketlerde üretimleri kafi değildir. Allah bize ibu imkanları vermiş. Güzel 
toprak vermiş, su vermiş, çalışkan insanlar vermiş, bunları iyi idare 
ederek daha iyi neticeler almaya mecburuz ve bunun için de birarada 
gönülbirliği ile çalışmaya devam e_deceğiz, Türk tarımını ileriye götüre
ceğiz, 50 milyondan fazla olan nüfusumuzu hem besleyeceğiz, hemde dı
şarıya ihracat yapacağız. 

Bu tesis gibi tesisler çoğalacaktır. Bu sene yem meselesinde hayvan
cılığa büyük bir destek verdik. Devletin, milletin imkanları arttıkça, bu 
desteği inşalla;h süte, inşallah hayvancılığa da vermemiz lazım. Nasıl 
vereceğiz? ..... Onun hesabını yaparız. Fakat şu· kadarını söyliyeyim; bi
zim temel işlerimizden bir tanesi de tarımdır. Tarımın gelişmesi ise mem
lekette . yeni iş sahalarının açılması ve böyle yeni tesislerin kurulması 
dernektir. Bu tesisler kuruldukça, tarım daha fazla ilerleyecektir, sulama 
projeleri genişleyecektir. Daha birçok işleri _ardı ardına yapacağız. Bu 
tesise emeği geçenlere, burada çalışanlara, burayı destekleyen siz çiftçile
rim~ze, üreticilerimize, hepinize teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar dili
yorum ve inşallah bu g}bi tesisler memleketimize daha fazla hayır, be
reket getirir. 

Sağolunuz varolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİR'DE YAPTIGI KONUŞMA 

3 Mayıs 1985 

Muhterem Arkadaşlarım; 

Burada İzmir ilimizin, ilç.elerimizin, Manisa ilimizin mensupları, 
ayni zamanda milletvekillerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz ive İl Genel 
Meclis üyelerimizden arkadaşlarımız var. Tabii İzmir herzaman ifade et
tiğim gibi Ege'nin incisi. Böyle bir yere sık sık gelinir. Fırsat bulduğu
nuz zaman da gelirsiniz, biz de fırsatı bulduk tekrar ıgeldik. 

Dün akşam Millet Meclisi'nde uzun bir seans yaptık. Aşağı yukarı 
önemli bir kanun tasarısı kanunlaştırdık, arkasından bir kanun tasa
rısını daha kanunlaştırdık, gece saat 3'ü geçmişti, gittik yattık, tabii saat 
4'ü de geçti tahmin ederim. Ertesi sabah da saat 10.00 da Bakanlar Ku
rulu vardı. 

Tempo hızlıdır. Hızlı çalışmaya mecburuz. Çünkü memleketimizin 
yapılması gerekli çok işi vardır. Bunları, mümkün olduğu kadar kısa bir 
süreye de ·sığdırmak mecburiyeti vardır. Atatürk'ün dediği gibi, eğer mu
assır medeniyet seviyesine erişmemiz isteniyorsa, erişmemiz gereklidir. 
Bunun için haklı olan husus, daha thızlı çalışmaktır. 

Geçenlerde Ankara Ticaret Odası, Japonya modeli rve Kalkınmada 
Japon Modeli» adlı bir seminer hazırlamıştı. Oraya gittim ve bir konuşma 
yaptım. J aponya'nın nasıl geliştiğini kendi gözlemlerime dayanarak, ve 
temas ettiğim bazı Japon dostlarımızdan öğrendiğim kadarıyla anlat
maya çalıştım. 

Japonya dünyanın öıbür tarafında ıolup, Mesaha-i-Sathiye itiıbariyle 
çok küçük bir ülke. Türkiye'nin neredeyse üçte biri kadar. Arazinin an
cak yüzde 7'si, 8'zi tarıma elverişli. O ufak arazide 130 milyona yakın da 
insan yaşıyor. Ama bugün ·baktığımız zaman, dünyada, Batı aleminde 
üç tane büyük güç sayılıyor, bir tanesi Amerika, diğeri Av;rupa Müşterek 
Pazarı, üçüncüsü de Japonya deniyor. ıDemek ki bu ·ufacık ülke Avrupa 
Müşterek Pazarı ile aşağı yukarı aynı 1ölçüde sayılabilir. Bunun temelinde 
yatan çalışkan bir insan gücünün mevcudiyetidir. Bu çalışkanlığın, zorla 
çalışma değil, memleketini bilerek, memleketini severek, J aponya'yı her
şeyin üzerinde tutarak, o manada bir çalışma olduğunu müşahade ettik. 
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Tabii neticesinden hepsi de istifade etmişlerdir. Kalkınmanın temelinde 
ne var, Ve niçin Japonya kısa bir zamanda bu kadar ileriye gitmiştir? 
Osmanlı devrinde Türkiye'nin yenileşme !hareketleri Japonya' dan eskidir, 
Japonya'dan evveldir, ama onlar netice almış, ıbiz onlar gibi netice ala~ 
mamışız. Bunu bir Japon dostuma sorduğum zaman bana iki şey söyledi. 
Birinci olarak dedi ki; «Bizim bütün insanlarımızın, eskiden beri inandığı 
bir prensip rvardır. O da şudur; 'iyi hayat yaşamak için çok sıkı çalışmak 
lazımdır'» prensip ibu. Yani havadan para kazanmak yoktur, havadan ge
çinmek yoktur, başkasının sırtından geçinmek yoktur. iBu sadece bir 
prensip değil, sistemin kendisinin de buna imkan vermesi lazımdır. J a
pon dostum bir başka prensibi daha söyledi, dedi ki; «Biz bir işi yapar
ken her kademesini başta ayrı ayrı planlarız. Ondan sonra o işi icra ede
riz. Yaparken de her kademede teker teker kontrol ederiz. Nerede hata 
yaptık, nerede daha iyi yapmamız mümkündür. Buna göre ikinci seferde 
yeni bir plan yaparız. Onu icra ederken de yine ayni kontrolü devam et
tiririz. Bunun manası; devamlı olarak planlama yapanı, devamlı olarak 
kontrol ederiz, daima daha iyisini yapmaya çalışırız, tabii neticede de en 
başarılı istihsalleri yapma imkan dahiline girer.» Bunları söylemekten 
kastım şu ki, bu memleketin çok ciddi ta'bii kaynakları yoktur, dünya
nın bir başka ucundadır. Büyük pazarlara, Avrupa-Amerika pazarlarına 
epey uzaktır. Ama buna rağmen çok süratli bir ıgelişme yapmıştır ve özel
likle Cihan Harbi'nden sonra en ıbüyük gelişmesini başlatmıştır. 

Benim hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerin ba
şında J aponya'nın yıllık ihracatının hepsi 1 milyar dolar idi. Bunun 
büyük kısmını tekstil ihracatı teşkil ediyordu. Bugün ihracatı tahmi
nimce 150 milyar doların üzerindedir. Ve zannediyorum çok büyük bir 
kısmı makina, araba, televizyon ve elektroniktir. Şimdi Japonya ters ola
rak tekstil ihraç etmiyor, kendisi ithal ediyor. Bugün nüfus başına milli 
gelirleri 10 bin doların üzerindedir. Bütün bunların gerisinde insan gücü 
yatar, insanın kabiliyeti yatar, insanın çalışması yatar. Yoksa, bizim 
tabii kaynağımız şudur demek yetmiyor. Birkaç sene fasılayla gezdiğim 
petrol zengini ülkeler var, iyi idare edilmediği, insanlar iyi çalışmadığı 
zaman, ki bu ülkelerin çoğunda çalışmıyorlar, ilk başta herşey ithal edi
liyoı, para var, petrol satılıyor, petrol fiyatı iyi, petrol artıyor, iki sene 
soma petrol fiyatlarında biraz duraklama, gerileme ve fiyatın düşmesi, 
istihsalin azalması neticesinde şimdi o zenginliğin yerinde yeller esiyor. 
Esas olan tabii kaynaklar değildir. Tabii kaynaklar yardımcısıdır. Esas 
olan, insanın kendi kaabiliyetidir. 

Bizim en önem verdiğimiz husus, bu sistemdir. Getirdiğimiz, tatbik 
etmek istediğimiz, tatbik ettiğimiz ekonomik ve sosyal sistem, insana 
önem veren bir sistemdir, insanın kabiliyetini ortaya çıkaran sistemdir. 
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Esas olarak biz bunu görüyoruz. Zaten dikkat edilirse partinin ana esas
larından bir ·1tanesi olan serbest rekabet sistemi, insanın kabiliyetini or, 
taya çıkaran sistemdir. Bugün tabiatıyle serbest rekabet sistemi, serbest 
pazar ekonomisi, insanlarımızın kabiliyetlerinin ortaya çıkması birçok 
şeyin daha iyi yapılabilmesini sağlar. Onlara en kabiliyetli insanları 
yukarıya çıkaracak serbest bir rekaıbet sistemi içinde imkan vermek la
zımdır. Kim daha kabiliyetliyse, kim daha çalışkansa, kim daha iyi ça
lışıyorsa o, muhakkak daha yukarıya çıkacaktır. Bunu yaptığımız zaman 
cenıiyetin randımanı, dolayısıyla bütün sistemin randımanı yükselir. Geç
tiğimiz eski asra, Osmanlı Devletine .bakın; büyüme genişleme devrinde 
ufacık bir Osmanlı Beyliği'nden, ·koskoca imparatorluk haline geldiğinde 
bu meseleyi nasıl yapmıştır diye incelediğiniz zaman, ayni şeyi görecek
siniz. Yani kabiliyetli insanları bulup çıkarmıştır. Hatta bu kabiliyetli 
insan dönme imiş ona bile aldırmamıştır. «İslam olduktan sonra o da 
benden» demiş almış onu sadrazam dahi yapmıştır. Birçok meselelere 
bakt1ğınız zaman köyden çıkmış insanın, İstanbul' da, Padişahtan sonra 
en yüksek makamlara geldiğini görüyorsunuz. Bu ne demektir? .. Demek 
ki fırsat eşitliğini tanımış, 'ona :göre sistemi yukarıya çıkarmıştır. Yoksa, 
insanların torpille, rüşvetle tayin edilmesi, bir cemiyeti dejenere etmek 
için kafidir. 

Nitekim Osmanlı'nın son yıllarında bu işin fazla olduğunu görüyor
sunuz. Osmanlı İrriparato~luğu'nun çöküş sebeplerinden bir tanesi de 
budur. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Son \bir sene dört ay'ı tamamladık, bir sene dört aydır iktidardayız. 
Bir buçuk seneye yaklaşıyoruz. Bu birbuçuk seneye yakın süre içerisinde, 
hakikaten Türkiye' de tahmin edilmeyen, belki de ele alınması dahi imkan 
dahilinde görülmeyen birçok mesele ele alınmış ve halledilmiştir. Tür
kiyf; Büyük Millet Meclisi'nde, geçtiğimiz yıllarda, geçmesi imkan daıhi
linde görülmeyen, veyahut ta ıbüyük münaşakalara sebep olan hemen he
men bütün kanunlar ıgeçmiştir. Ben, bazen geriye dönüp bakıyorum, ha
kikaten bu kadar mesele çözüldü mü? Hepsi çözüldü. Kavga etmeden de 
çöziildü, hepsi rahatlıkla geçti. Misallerini v.ereceğim; ·Bütün bakanlıkla
rın reorganize edilmesi işi. Bakanlık sayısını aşağıya indirdik, kanuna da 
bağladık. 21 tane bakanlık var, 7 tanesi devlet ıbakanlığı, 14 tanesi de di
ğer bakanlıklar. Bütün taşra teşkilatını yeni baştan düzenledik, kamu 
iktisadi teşebbüslerini yeni baştan reforma tabi tuttuk. Personel siste
minde yeni baştan köklü değişiklikler yaptık. Belediyelerimize bütçeden 
kıstık, büyük imkanlar getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hatta, 
bugün mali)Tıeci arkadaşlarım «Belediyelere fazla verdik» diye biraz şika-
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yet ettiler. Eskiden Mahalli İdarelere bütçeden yüzde 5 civarında . pay 
ayrılıyordu, şimdi hu pay yüzde ,13 olacak. Ayrıca, akaryakıt glbi bazı 

yerlerden verilen hisseler de ayrıdır. Bunun haricinde Kıyı Kanunu, 
Servet Beyanı'nın kaldırılması, toprak tarım reformu gibi kanunların 
hepsi geçmiştir. Şimdi şu geçtiğimiz dönemde de bazı önemli kanunlar 
var. Türkiy1e Büyük Millet Meclisi hızlı çalışıyor. Geçen akşam İmar Ka
nunu'nu geçirdik. İmar Kanunu esaslı kanunlardan :bir tanesidir. Yani, 
temel kanunlardan bir tanesidir. Şu kadarını söyleyeyim, İmar Kanu
nu'nda yetkiler esas itibariyle mahalli idarelere, belediyelerıe bırakılmış
tır. Yani merkezi idare, yetkilerini aşağı yukarı mahalli idareye devret
miştir. Birçok kimse bunu anlayamaz. «Niye acafba. Efendim ıbelediye 

reis.lerine verirsiniz, partizanlık yaparlar, adamın evini yıkarlar, istimlak 
ederler» O zaman seçme o belediye reisini. Hem bir taraftan demokrasiye 
inanacaksın, diyeceksinki; «biz iyi adam seçeriz», ondan sonra seçtiğin 
adama yetki vermeye bir türlü karar veremeyeceksin, yetki veremeye
ceksin. Olmaz öyle şey. ıBunu uzun uzun münakaşa ettik. Evet... Hatalar 
olabilir. Yani Ankara' da, merkezi hükümette hatta olmaz mı? .. Orada da 
olur. Mesele oraya gelince muhakkak daha iyi mi halledilir, veya bakan
lıkta daha iyi mi? halledilir diye düşünmek lazım. 

Biz demokratik sistemin temelini mahalli idarelıerde görüyoruz. Ma
halli idareler derken belediyeler, il genel meclisleri, belediye meclisleri, 
belediye reisleri, tabiatiyle parti teşkilatları da ıbunun içerisinde. Bunlar 
güçlendikçe, yetki sorumluluklar verildikçe, özellikle mahalli idarelerde, 
yeni siyasetçiler işte buralardan, tabandan gelecek ve yetişeceklerdir. 
Yukarıya tepeden inme adamlar gelmez. Ancak Türkiye gibi arasıra ke
simi olan yerlerde böyle oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Meclis 
Grubumuzun, zannediyorum üç-dört tane milletvekili hariç diğerlerinin 
hepsi yenidir, ilk defa siyasete girmiştir, ilk defa miUetvekili oluyor. 
Ama demokrasi kökleştikçe, Türkiye' de düzenli bir demokratik sistem 
tam manasıyla oturdukça, bir daha kesintiler olmadığı müddetçe bu 
sistem gelişecek, insanlar aşağıdan yukarıya doğru gelecek, demokrasi de 
böyJe kuvvetlenecek, güçlenecektir. Biz bunun için mahalli idarelere 
önem verdiğimizi ifade ediyoruz. 

Yapılan birçok şey var.. Demin söylediğim organizasyon ile ilgili, 
Kanunlarla, ilgili konular. Tarım sahasında birçok şeyler yaptık. Bir 
misal vereceğim; Bu mıntıkalar bilirler, Güney de iyi bilir. Bir zamanlar 
bu memlekette, · dışarıdan tohum getirme kaçak olurdu, özellikle sebze 
tohumları kaçak gelirdi. Şimdi bunların hiçbirisi kalmamıştır, seı:ıbesttir 
Ben başka birşey daha hatırlıyorum; tavukçuluk yapanlar aşılarını, ilaç
larım kaçak getirirlerdi. Tabii o zamanki tavukçulukla dışarıya ihracat 
yapmak hemen hemen imkansızdı. Bundan daha iki-üç sene .öncesine, 
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kadar donmuş tavuk ihracatında rekabet edemezdik, ama bugün ıbakıyo
rurn Türkiye dışarıya donmuş tavuk iıhraç ediyor. Bu çok .farklı ve büyük 
bir gelişmedir. Geçenlerde bir ihracat biraz durakladı, yumurta fiyatları, 
dü~1ü. Demek ki o kadar fazla ihracat yapılıyor ki, biraz duraklaması, içe
rideki taleJbin kafi gelmemesi, fiyatları aşağıya doğru çekiyor. Müdahale 
edildi, fiyatlar bir parça düzeltildi, ama bunlar vaktiyle düşünülmeyecek 
hadiselerdi. Eğer bugün tavukçuluk ve yumurta üretimi günümüzdeki 
modern teknolojiye göre yapılmamış olsaydı biz yumurtayı 25 liraya de
ğil, 100 liraya yiyemezdik. Bugünkü modern teknolojiyle yapıldığı için 
şimdi 25 liraya yiyorsunuz. Bakınız birkaç sene evvel yumurta· kaç lira 
idi, şimdi kaç lira. Mukayese ediniz, göreceksiniz ki fiyatları hayat paha
lılığından, enflasyondan daha az artmıştır. Çünkü daha modern teknoloji 
gelmiştir. Yaptığımız iş ancak fabrikasyon usulü yumurta veya tavuk 
ürettiğiniz zaman ekonomik hale gelir. Yoksa ıbir yerden tavuk alınmış, 
yumurta alınmış civciv çıkarılmış, o şekilde köy tavuğu gibi, köy yumur
tası gibi, bunların hiçbirisi ekonomik olmaz, bir ikinci tarafı da ihtiyaca 
kafi gıelmez. 

Tarımda tohumculuğu serıbest bıraktık. Dışarıdan tohum üreten 
şirketleri getiriyoruz. «Gelin memlekette tohum üretin» diyoruz. Bunlar 
geliyorlar ve birer birer .kuruluyorlar. _ Dışarıdan kalite bakımından en 
iyi tohumu da getirmeye çalışıyoruz. Misal v.ereceğim; Mısır ekeriz. Mısır 
gayet önemli bir üretim, yem sanayiinin temeli mısırdan geçiyor. Ama 
biliyorsunuz ... Yüksek verimli, ibrit tabir ettikleri tohumlarla, birim 
dekar başına randımanını 1200- 1300 kiloya çıkarmak mümkün. Müsait 
arazide, öyle 300- 500 kilo değil, 1200- 1500 kiloya kadar çıkartmak müm
kündür. Bu sene zannediyorum. 4000 tona yakın bir miktarda bu cins 
mısır tohumu getirildi ve mısır üretimi süra tli bir şekilde gelişecektir. 
Mısır bu mıntıkalarda ve Güney' de ıbuğdaydan sonra ikinci ürün olarak 
ekilebiliyor. Ayni şey soya' da yapıldı. Dışarıdan soya getirildi. Geçen sene 
80-90 bin ton soya elde edilmiştir, ve bu sene mahsul benim tahminimce 
200 bin tonun üzerine çıkar. Hem yağ açığını kapatacak, hem yem sanayii 
için fevkalade önemli olan bir ürünü tekrar elde etmek mümkün. Ayni 
konu yüksek verimli ayçiçeği tohumunda da sözkonusudur. 2500 ton 
ayçiçeği tohumu getiriimiştir. Ve zannediyorum ıbu sene Trakya ve Ana
dolu'nun bazı yerlerinde çok daha yüksek verimli ayçiçeği elde etmek 
olacaktır. Ayni konu diğer buğday türlerinde de yapılmaktadır. Geçen
lerde bir gazetemizde şöyle birşey yazmışlardı; « 1980 senesinde köylü
müz 20 ton buğdayla bir traktör alırdı, şimdi 65 ton'a çıktı. «.Bunları 
nasıl yazıyorlar diye merak ettim, açtım gazeteye telefon ettim, dedim ki, 
Sen bunları yazıyorsun ama bu rakamları nereden aldın?», «İşte aldım» 
dedi. Birinden almış. «Ama niçin tatbik etmedin? .. Bak bu rakamların 
hepsi yanlış» dedim. İspat ettik ki 1980 ortası itibariyle 110 ton civarında 
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buğday ile ıbir traktör alınıyordu. 1984'de bu rakam 62 tondur. Ayni, 
hadise yani 1980'e göre azalma pamukta da var, ayçiçeğinde de var: Bir 
başka şey daha yazmış; «1980'de 100 bin traktör üretiyorduk, bu sayı 
şimdi 20 bin'e düştü» diyor. Tam tersi 1980'de 20 bin traktör üretiyor
muşuz, şimdi 1984 senesinde 46 bin traktör üretiyoruz. Bunlar bazen sırf 
ortalığı biraz karıştırmak, bulandırmak için yapılmış şeylerdir ama her 
zaman ifade ediyorum ki «yalancının mumu yatsıya kadar yanar.», haki
katler her zaman gün giıbi ortaya çıkar. 

Tarım konusunu bir tarafa bırakalım. Memleketin bir alt yapı me
selesi var. Alt yapı meselesi deyince, akla karayolları geliyor. 

Karayollarımız 1950-1960 arasında büyük faaliyet gösterilen bir 
sahadır. Ve aria çizgileri itibariyle de karayollarımıza baktığımız zaman 
çizgiler, 1950-1960 senesindeki çizilen çizgilerdir. 1960'tan sonra ne ol
muştur ... Bunlarda daha fazla iyileştirme, asfaltlama yapılmış ve stan
dartları yükseltilmiştir, ama dikkat ederseniz modern bir ulaşım sistemi, 
expres yol sistemi, otoyol sistemi Türkiye'de daha hayaldir. 1950-1960 
senesi arasında yapılanların ondan sonraki yıllarda gücümüze göre belki, 
omm S'te !biri dahi yapılamamıştır. Misalini şu tipki hadisede görmek 
mümkün. Expres yol olarak İzmit ile Gebze arasında bir yol 15 senedir 
yapılıyor. Eğer geçen sene biz, iktidara geldiğimiz zaman buna Özel bir 
önem vermeseydik, daha üç sene sürerdi. Dedik ki, «Bu olmaz, yatıralım 
parayı biran evvel bitirelim ... » 3 milyar lira para yatırdık, 3 milyar da 
şimdi, her sene onun geçiş ücretinden alıyoruz. Para tekrar geri geldi. 
Ama bütün bu yolun hepsi 50 km'lik yoldur. Yani, 15 senede yapıla yapıla 
yapılan 50 km'lik expres inşallah bu sene, bu ay 29 Mayıs günü 2. Boğaz 
Köprüsü'nün temelini atarken, ayni zamanda aynı sistem içerisinde, 
Kırklareli kavşağından, Adapazarı'na kadar uzanan 200 km'lik bir expres 
yob da başlıyoruz. Arasında da bu SO'lik yol var. Bu suretle Kırklareli 
kavşağından Adapazarı'na kadar expres yolda gitmek mümkün olacak. 
Ne kadar zamanda yapılacak; «3 veya 4 senede, fazla d\.:.ğil. Ve çok muh
temeldir bu tekliflerin hepsi, bu köprü ve sistem için verilmiş, gayet 
güzel kredili tekliflerdir. 6 büyük grup ayrı ayrı teklif vermiştir. Belki 
bir veya ikisi grupta ihaleyi alamayan, onlarla anlaşabilirsek yolu Edir
ne' den Tekirdağ kavşağına, Adapazarı'ndan da belki Ankara'ya uzatma
mız, ve Onu da 4-5 yıl içinde tamamlamamız mümkündür. Kafamızda, 
planlarımızda Çeşme'ye de expres yol var. Yani, İzmir mıntıkasını Çeş
me'ye de ·bağlayacak bir expres yol düşünülüyor. Zannediyorum yakında 
bazı kısımlarına başlayacağız. İledde, Güney'de, Mersin'den Habur'a 
kad:-;lr olan kısımda bir expres yol ve Ankara' dan Pozantı ve Adana'ya 
gelen yol bu şekilde Avrupa hududundan Suriye hududuna kadar devam 
edecek. Muhtemelen de ileride İzmir bölgesinden Ankara istikametine bir 
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yol da ayrıca düşünmek lazım. Biz, önümüzdeki 10-15 sene içerisinde 
Türkiye'nin 'bir !büyük otoyollar sistemine ,kav.uşmasını düşünüyoruz. 
Bu otoyollar 15 sene içinde belki 2-3 bin km. olacaktır. Tabiatiyle bu 
süp~r bir sistemdir, yani üst-yapıdır, kuvvetli bir yapıdır. Çünkü dikkat 
edt.:rseniz memleketin çok önemli bir konumu var. hem büyük bir ülkeyiz, 
hem de transit yollara elverişli bir ülkeyiz. Eski kervan yolları bizden 
geçmiş eski kervan yolları geçtiğine göre, Türkiye'de kolaylıkla bu sis· 
tem kurulduğu zaman, bizden İran'a, Irak'a, Suriye'ye, diğer ülkelere 
daha fazla akışlar olacaktır. Bugün, Bakanlar Kurulu'nda uzun uzun 
çalıştık. Bazıları benim kanaatimce önemli, yani özel önemi olan kanım 
tasarıları. bir tanesi, bu devre çıkmasını arzu ettiğimiz Serıbest Bölgeler 
Kanunu'dur. Eskiden bu kanun vardı ama bir türlü çalışmıyordu, yani 
sistem müsait değildi. Vergi muafiyeti de dahil olmak üzere birçok yep
yeni kanunu ve Serbest ~1ö1geler Kanunu'nu getiriyoruz. 

İnanıyorum ki Türkiye Serbest Bölgeler Kanunu ile çok daha güçlü 
hale gelecektir. Deniliyor ki bugün dünya ticaretinin yüzde 20'si bölge
lerden yapılıyor, son 7 - 8 senede yüzde 9' dan yüzde 20'ye yükselmiş. Ci
varımızda var, · biz uyuyoruz. Onun için biran evvel bunların yapılması 
lazımdır. 

Son 1 sene üç-dört ~y içerisinde rr:ıemleketimiz bir çok konularda, 
ekonomik manada krediler almıştır. Bu krediler de memleket, kredi ve
rilchilir bir memleket olduğu için alınmıştır. Yoksa, 1980'lerin başında, 
70'lerin sonunda olduğu gibi bir memleket olsaydı, sadece devletten dev
lete yapılan birtakım iane yardımları dışında hiçbir yerden kredi bulmak 
mümkün değildi. Benim kaba hesabıma göre 1 sene 4 aylık süre içeri
sinde bizim devlet olarak aldığımız miktar, 3 milyar dolara yakındır. Bu
nun içerisinde çok önemli projeler vardır. Demin söylediğim 2. Boğaz 
Köprüsü ve Expres yol sistemi, Türk Havayollarının büyük uçakları, · 
7 tane Airbus, Merkez Bankamızın aldığı 800 milyon dolarlık kredi, yine 
Atatürk Barajı ve sistemi için alınmış 800 milyon dolarlık kredi ve Ha
mid- abad gaz santrali için alınmış 175 milyon dolarlık kredi bunun içeri
sirn.Iedir. Belki buna bir müddet sonra büyük bir nükleer santral için 
kredi de ilave edilecektir. Bunların hepsi iyi şartlı kredilerdir. Bu söyle
diğimin dışında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla aldığı daha başka kre
diler de vardır. Bunlar niye veriliyor;.. Bunlar netice itibariyle kredi 
itlbarı olan bir memleket verilir. Biz bunları rasgele mi kullanıyoruz; .. 
Hayır. Biz bunları yerinde kullanıyoruz. Bu memleketin gücünü artıracak 
tesisler için kullanıyoruz. Yıllar önce 1975-1976-1977 senelerinde mem
leketimiz birtakım kısa vadeli krediler aldı, ismine de, «dövize çevrile
bili :- mevduat hesabı» dediler. Çok pahalı olan bu kredilere dışarıda, 
açıktan para ödenmişti. Sonunda da 1ödenemez hale geldi, çünkü karşılı-
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ğında doğru dürüst birşey yapılmıyordu, kredi alınmıştı. Dolarları itha
lat için kullanıldı, Türk paraları da içeride başka şeyler için kullandı, 

sonunda bütün yük Merkez Bankası'nın üzerine geldi. Şimdi o borçların 
hepsini Merkez Bankamız ödüyor. Biz onlar gibi yapmıyoruz, yani aldı
ğımız kredilere dikkat ediniz, hepsi memleketin önemli bir projesini ba
şaracak, hemde kendi kendisini ödeyecek projelerdir. Bir Atatürk Barajı 
elektrik olarak aşağı-yukarı 10 milyar KWH üretir. Atatürk Barajı tarihte 
servise girdiği zaman çok muhtemeldir elektriğin KWH'i 35 liranın altında' 
değildir. Belki de daha fazladır. Üretimi aşağı yukarı 350 milyar lira 
eder. Bu baraj 1983 senesinde ihale edildiği zaman o günkü fiyatlarla 100 
milyar liraya ihale edildi. Tabii makina teçhizatı eksikti. Bütün bunları 
koyduğunuz zaman çok muhtemeldir. 500 -600 milyar liraya malolacaktır. 
Kaba bir hesaba vurursanız iki senelik elektrik üretimi ile barajın hep
sini ödemek mümkündür. Baraj gecikirse zararınız da çok büyük olur. 
Biz bu Kamu Ortaklığı Fonunu çıkardık. Bunu da söylüyorduk; Baraj
Jarı. Köprüleri satacağız, yenisini yapacağız. Taıbii barajlar, köprüler ye
rinde duruyor, onları, kimse kaldırıp götürmüyor. Yalnız gelirlerini satı
yoruz. Şimdi bu mıntıka da dahil, Türkiye'nin birçok yerinde, barajlar 
ve -~ulama tesislerine ilave imkanlar verdik. Bu imkanlar bu sene, yollar 
da dahil, belki Çeşme yolu da bunun içine girer, 100 küsür milyar liradır. 
Bu senenin sonuna kadar da 130 milyar lira olacak. Bu sayede birçok iş 
kısa zamanda 1bitirilecektir. Karakaya Barajı'nı misal vereyim; Geçti
ğimiz yıllarda bazen kredi bulunamıyordu, .bazen de D.S.İ. para ödeye
miyordu, iş sürekli uzuyordu. Biz götürdük 20 milyar lir<.1.yı birden verdik. 
Bu baraj ve diğerlerinin hepsi zamanında, hatta zamanından evvel bite
cektir. Bir Karakaya · Barajı diye ıgeçmeyelim, 8 milyar KWH üretiyor. 
Biz, o barajı da Kamu Ortaklığı Fonu'na alacağız, barajın KWH'ünü Tür
kiye Elektrik Kurumu'na 15 lira' dan satacağız. 120 milyar lira yıllık geliri 
var. 120 milyar lira ile de yine aynı şekilde o geliri satar, daha fazla olan 
300- 400 milyar lira alırsınız, onunla da başka barajları yaparsınız, bu 
şek1lde döner gider. 
. Tabiatiyle meselenin bir de zor tarafına geldim. Evvelsi akşamdı 
muhalefetten birisi, hiç yeri yokken bize dedi ki; «Siz sadece zam bili
yorsunuz. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Milletvekilleri size söylüyorum ... 
Şeçim bölgelerinize gittiğimiz zaman ne sıkıntılar çekeceksiniz ... » Ben 
bunları açık açık söylüyorum. Bir şeyi eğri de otursak doğru konuşma
lıyız. Bu memlekette enflasyon olduğunu kimse inkar etmiyor. Ama, 
şunu da açık söylemekte fayda var; Bunu düzeltmek, memleket ekono
mislni sağlam tutmak, kredi itibarı iyi tutmak ve memlekette hizmeti 
devrım ettirebilmek için ne lazım gelirse onu yaparız. Burada, şunun 
bunun gözünün, kaşının ihatırı için memleketin meselelerini tehlikeye so
kamayız. Bunu çok açık bir şekilde, yüzlerine karşı söyledik. Elektrik 
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fiyatına zam yaparız. Neden yaparız söyliyeceğim; Türkiye elektrik ener
jisinin bir kısmını dışarıdan alıyor. Bulgaristan'dan alıyor, Sovyet Rus
ya}dan alıyor ve elektrik üretiminin bir kısmını da Fuel-oil santrallerin
den yapıyor. Yani ithal edilmiş fuel .. oil ile yapıyor. Memleketimizin, enerji 
meselesinde en ağır yükü ithalattır. Petrol ihtiyacımızın sadece yüzde 
12'sini karşılayabiliyor, yüzde 88'ihi ithal ediyoruz. Petrol ve kömür gibi 
ürünleri topladığınız zaman bizim ithalat rakamımızın yüzde 45'ini mey
dana getiriyor, o da 4.5 milyar dolar. Hiçbir gelişmekte olan ülkede, hatta 
hiç.bir gelişmiş ülkede bu şekilde ağır bir yük yoktur. Memleketimiz, 
enerji bq.kımından zengin bir memleket değildir, o vakit hesabımızı iyi 
yapalım. Biz elektriği, enerjiyi, petrolü ucuz verdiğimiz zaman, onları 
sübvansiyone ettiğimiz zaman kime hizmet ederiz? .. Memleketin aleyhine 
çalışmış oluruz, bunları ithal edemez hale geliriz. 

Nitekim 1979'lardaki, 1980'lerdeki benzin kuyruklarının ana sebebi 
buydu. Eğer o zaman petrol fiyatları makul hale getirilmiş olsaydı o 
benzin kuyruklarının hiç'birisi olmazdı. Çünkü memleket, iyi idare edil
mediği takdirde yokluklarla karşı karşıya gelir. O yokluklara da gitmek 
o k~dar kolaydır ki, birdenbire gidersiniz. İşte misali ortada; 1974 senesi. 
Türkiye o senenin başında en büyük rezervlere sahip. 1974 petrol fiyat
ları üç misli arttı biz farkında değiliz, ne oluyor! Petrolü sübvansiyo et
meye başladık. Dışarıdan- pahalı aldık,. içeride ucuz satmaya başladık. 
Sonunda ithalat o kadar büyüdü ki ihracat yükselmedi~ açığı demin söy
lediğim esaslar ile bir müddet kapadık, ama sonunda dama dedi, 1977 
senesinin başındaydı Merkez Bankası güçlenmişti. Ondan sonra Türkiye 
elini avucunu açtı; «Aman sen 1 milyon dolar ver, sen şuradan 100 bin 
dolar» ver demeye başladı. Ben, zor durumları yaşadım, biliyorum. Nasıl 
olduğunu da biliyorum. Kaçakçının, karaborsacının ha~di hesabı yoktur, 
havadan para kazananın haddi hesabı yoktur. Sistem o kadar alabora 
oldu ki, öyle adamlar öyle paralar kazandılar ki, kimin ne olduğunu 
belli değil. Böyle bir cemiyetin istikbali olur mu? Ve anarşi ile beraber, 
bu ekonomik anarşi az kalsın memleketi uçurumun dibine götürüyordu. 
Bugün bakınız bize her hafta valiler bütün vilayetlerden rapor yollarlar. 
1978-1979 senelerinden kalan bu sistem ile hangi malın eksikliği var 
diye takip ederiz. Raporlar doluydu, özetleri var... Sayfa, sayfa, kömür 
yok, gazyağı yok, sigara yok şeklinde bütün [yokluklar yazılıyor. Bugün 
o raporlarda tek bir cümle vardır; «Hiçbir malın kıtlığı yoktur» Bütün 
vilayetlerden gelen budur. Ama memleket bu noktaya gelirken birtakım 
yükleri taşımak mecburiyeti varsa bunu taşımaya mecburuz. 

Geçenlerde Türk - İş ile yapılan toplantıda açıkça söyledik. Dedik ki; 
«S~z şikayet ediyorsunuz. Doğrudur. Faizler pahalı diye işadamları da şi
kayet ediyorlar ve 'faizleri daha ucuzlatın' diyorlar, ama biz işin doğrusu 
ne ise onu yaparız.» 
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Muhterem arkadaşlarım, insanlarımızın sadece istemek değil, biz ne 
veriyoruz diye de düşünmeleri lazımdır. Yani şu memleket ileriye gide
cekse ve muassır medeniyet seviyesine erişecekse, insanlarımızın muhak
kak bu fedakarlığa katlanmaları lazımdır. Katlanmadığınız zaman alter
natif, 1979 senesi sonundaki durumudur. Biz, bu memleketin böyle bir 
duruma düşmesine, katiyen razı olamayız. 

Bugün Tür kiye dünyada gelişmekte olan ülkeler içinde en fazla 
kredi itibarı olan ülkelerden biridir. En kolay Türkiye'ye kredi veriliyor. 
Neden; Ödüyoruz da onun için. Bunun böyle tutulmasında fayda var, 
memleketimizin kalkınma hızının yükselmesinde fayda var. Çünkü işsiz
lik meselesi ve yeni yetişen nesillere daha fazla iş bulunması ancak bu 
şekıide hallolabilir. Yoksa milli gelir aşağıya düşerse, ihracat artmazsa 
birçok problemlerle karşılaşabiliriz. Fedakarlık yapmamız icap ederse 
yaparız. Bunu herzaman söyledik. Türkiye'niri dışına gittiğiniz zaman 
memleketimizin dışarıdan ne kadar güzel görüldüğünü çok yakından 
farkedersiniz . Bugün memleketimiz birçok bakımlardan, eski petrol zen
gini ülkelerden çok daha iyidir. Gidin, gezin göreceksiniz, memleketi
mizde hiçbirşey'in yokluğu çekilmemektedir, herşey vardır. Bir zamanlar 
«cebinde döviz taşıyor» diye adamlar hapsediliyordu. Onu da ortadan 
kaldırdık, kanunu da değiştiriyoruz. Bundan sonra, insanı ızdıraba so
kan, yabancı parayı taşıdı diye hapse sokan konuları, tamamiy le ortadan 
kaldıracağız. 

Ne oldu ... Serbest bıraktık, dövizimiz arttı. Bugün Türkiye'nin 3 mil
yar dolardan fazla rezervleri var. Geçen seneden, 1 milyar dolar daha 
yukarıdadır. Neden; ... Türk insanı dışarıda para tutacağına gelsin, burada 
tutsun. Yani, İsviçre Bankalarına para kazandıracağımıza bizim banka
lar kazansın, bizim memleketimiz kazansın, daha doğru değil mi?.. Ser
best bırakmanın yolu budur. Altını da serbest bıraktık ve artık kaçak 
olarak gelmiyor, serbestçe satıyoruz. Merkez Bankası'nın Resmi altın 
fiyatına, bir de piyasadaki altın fiyatına bakim arada fark olmadığını 
göreceksiniz. Dövizde de aynı şey sözkonusu. Bütün bunların tek manas1 
vardır; bu memleket iyiye gidiyor. Tabii biz de devamlı olarak felaket ha
ber.:ileri gelecektir, bundan da hiç şüpheniz olmasın. Bu memleketin 
kaderi biraz öyledir. Çünkü bazı çevreler felaket haberciliği yapmakla 
kendilerine birşey kazandırdıklarını zannederler. Ama şu kadarını söy
liyeyim ki; lsöylediklerıinin 'hepsi, şimdiye kadar boş çıkmıştır. Anavatan 
Partisi ile ilgili Kongrelerde çok tahminler yapmışlardır, hepsi boş çık
mıştır. 1984 yılı başında dövizleri serbest bıraktır, bir felaket haberci
liği başladı; «Dövizlerimiz bitti. 1952-1953 liberasyonu'na benziyor» dö
viz yok bankalarda diye ilanlar verdiler ama hiçbirisi tutmadı. 

Hepimiz hatırlayacaksınız, katma değer vergisi ilk konulduğu zaman 
ne büyük kıyamet koparıldı. Burada açık söylüyorum; «Katma Değer 
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Vergisi, süspanslar çalınıyor, memleketin başına bela getirdiniz:, geri 
alın, nispetini düşürün, yerleşmedi. Almanya' da üç sene evvel yerleşmiş.» 
gibi laflar ettiler. «2 ay sabredin» dedim. Katma Değer Vergisi şimdi 
tam anlamıyla oturmuştur, daha da oturacaktır. Ve çok sağlam ve güvenli 
onu da söyleyeyim. Yani, eskiden istihsal vergisini kaçırırlardı, bunu öyle 
kolay kaçıramazlar. Çünkü bu işin yakalanması kolaydır. Her kademe de 
de ayrı ayrı ufak vergiler var. Kontrollerini de yapıyoruz. Neticede, _ Tür
kiye.'njn ver.gi gelirlerinde de ciddi gelişmeler olacaktır. Ama iki-üç ay 
öncesini hatırlıyorum, neredeyse tozu dumana kattılar. Şu olacak, bu 
olacak derken, söyledikleri ile ilgili hiçbir şey çıkmadı. Katnıa Değer 

bugün yerine oturmaktadır ve tahmin ettiğimizden daha bir netice ala
cağımızı görüyoruz. Başka konularda da olduğu gibi yarın da söyleye
ceklerdir. İhracat Şubat ayında düştü, Mart ayında düşük olacaktır. «Se
bepleri var. Geçen sene Şubat Mart aylarında, Nisan'a kadar biz yüksek 
bir vergi iadesi uygulaması götürmüşüz, Mart ayı sonunda bu vergi iade
sini düşürmüşüz. Gayet taıbii insanlarımızın ibir kısmı, daha evvelki o yük
sek iadeyi almak için, ihracatlarını o aylarda artırdılar. Mukayese etti
ğimiz zamanda ikisi arasında fark olacaktır. Biraz sabredin bakalım. 
Yarıi, hemen bir felaket haberciliği yapmayalım. Bu sene Türkiye'de her
şey tahminlerden iyi gidecek. 

Bu konuyu daha söyleyeyim. Turizm meselesi. }3akın bu sene, biz 
geldikten sonra 50- 52 yada 53 bin yatağın üzerine 22 bin yatak ilave 
ediliyor. 22 bin yatak az iş değildir. Ve bütün oteller kullanım olarak 
yüzde 90 - 95 kapasiteye çı.kmıştır. Pansiyonlarda yer yoktur. İstanbul' da 
her11..es evini kiraya vermeye çalışıyor. İyi para kazanacağız. Görüyorum 
ki, 1 urizm, memleketimize canlı bir hareket getirecektir. Sadece İstan
bul' da değil, İzmir' de de öyle, Bursa mıntıkasında-da öyle. Bu hareket 
aşağı yukarı bütün Batı' da var. Batı' dan da gelecek. Arap alemi'nden de 
gelecek. Gelmesi fena mı? .. Bir çok alışveriş yapılıyor. Bu sene, belki tu
rizm brüt geliri 1,5 milyar dolar olacak. İşte önemli rakamlardan bir 
tanesi. 

İşçi dövizlerimizde artıyor. Geçen seneye göre yüzde 50' den daha 
yukarıda. İşçi dövizleri azalıyor diyorlar ama, işçi dövizleri doğru poli
tikalar sonucu artıyor. İşçilerimize bakınız ne yaptık; Dedik ki, «Yurtdı
şından geliyorsunuz. Bulgaristan' da olsun, Almanya' da olsun, birtakım 
mağazalardan mallar alıp getiriyorsunuz. Televizyon mu getiriyorsunuz, 
bun:ı bir de 700 Mark ödüyorsunuz, video mu getiriyorsunuz, belki 1000 
Mark ödüyorsunuz gümrükçüye. Gel bunları Türkiye' de al, hiçbirine vergi 
öde:ne. Şimdi gümrük mağazaları kuruluyor. Oralarda, işçimiz hiçbir 
gümrük vermeden bin Mark' a kadar alışveriş yapacak. Niye kaptırayım 
elinden malımı, işçinin parasını Bulgar'a veya başkasına. 
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Şimdi memlekette herşey ithal ediliyor, hiçbirşey'in ka.raborsası yok
tur, kaçağı da yoktur. Fenamı bu? .. Niçin kalksın bunlar .. Yani birtakım 
adamlar niye havadan para kazansın. Demin söylediğim sistem geliyor 
yin\!. Havadan para kazanma kalkmalı ki namuslu çalışanlar kendini göre
bilsin. Başka yolu da yoktur ve bu yapılmıştır. Hiçbir malın kaçakçılığı 
kal:::nadı. Hatta zannediyorum tahminimden daha evvel yasak malul lis
tesini tamamiyle ortadan kaldıracağız. Türkiye' de hiçbir malın ithali ya
sak olmayacak. Tabii eroin gibi mallar hariç, Gümrüğünü veren araba da 
ithal ediyor, ama o fazla paralarla o lüsk ;ithalat, sigara ithalatı dönüp 
dohşıyor konut fonu şeklinde ortadireğe fon olarak geliyor. Konut 
Fonu'na geçtiğimiz sene 100 küsür milyar lira verdik, bu sene 200 milyar 
liradır fazla vereceğiz. Kamu Ortaklığı Fonu'na demin söylediğim gibi 
140-150 milyar lira vereceğiz. Destekleme Fon'u adı altında ayrı bir fon 
vardır. Bu fon konusunda da üniversite gençliğine 42 bin yatak yurt ka
pasitesi yer alıyor. Gençlik Yılı nedeniyle bir hizmet edelim dedik. Nasıl 
hizmet edilir .. Şimdiye kadar yapılan bütün yatak kapasitesi 55 hin 
yatak, biz 7 - 8 ayda 42 bin yatak kurduk. 

Çiftçibize, hayvan üreticimize, süt üreticimize yem desteği yapıyoruz. 
Ytilde 20 sübvansiyon var, almaya başladılar. Hayvancılıkta ciddi geliş
meler var. Yarın zannediyorum dizel motoru için kararname çıkacak, 
kim için;.. Taksi şoförleri için, Benzin motorlarını dizel.e çevirme işi 

üzerinde epeyce çalışıyoruz. KİT'lerini bulduk şimdi onları da kredi ile 
şoförlere vereceğiz. Tahmin ediyorum, bir dizel motoru'nun değiştiril
mesi 700- 800 veya nihayet 1 milyon lira civarında olacaktır. 100- 150 bin 
lira peşin fiyat ve 2 sene taksit ile fevkalade ucuza gelecektir ve iktisadi 
olacaktır. Taksi şoförlerimizin benzin masrafı sanıyorum 3'te bir'e düşer. 

Bütün bunların hepsi birer birer yapılmaktadır. Bunlar, vaktiyle 
olmayan, düşünülmeyen işlerdir. Hepsi yapılıyor, yapılmaya da devam 
edilecektir. 

Muıhterem Arkadaşlarım; 

Geliriniz, imkanınız olmalı ki hizmet götüresiniz. Hizmetin yolu 
budur. 

Eskiden hatırlarsınız, asansörde elektrik kesintisi olduğu ve içinde 
kaldığınız çok olurdu. 2 saat sanayiiden elektrik kesilirdi. Bugün olu
yor mu? Biz iktidara geldikten sonra elektrik kesintisi oluyormu? 

Bugün fiyatı artmış olmasına rağmen talebi eskisinden fazladır. Şu 
anda her halükarda yüzde 12' den fazla harcıyoruz. Daha ucuz olduğu dö
nemde yüzde 3 artmıyordu. Pahalı olduğu için alıyorlar diye değil mem
lekette sanayi canlanıyor da onun için söylüyorum. 
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. Benim bundan sonra bir Japonya seyahatim var. Bakınız, J ponya 
dey1nce birşey hatırıma geldi; bugün o işin arasında bir Japon grubunu 
gördük. Gelmişler, g~zmişler İstanbul'da saıhil'de bir takım okullar var, 
Denizcilik Okulu, onun yanında Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi bu 
okullar gayet güzel yerlerde ve eski binalar. Bu binaları muhafaza edelim, 
burayı ve ilerideki bir yeri beraberce 1000 yataklı bir otel yaptırmak is
tiyoruz. Geriye de 1000 yataklı, bir başka 35 katlı bina koymak istiyoruz. 
Kendisi yapacak. Acaba silüeti bozar mı bozmaz mı? .. 

Şu anda İstanbul' da 5 -6 tane böyle otel projesi var. Çırağan, Be
bek,deki ve Barbaros Bulvarı'ndaki dahil olmak üzere 5 -6 tanesi başla
mış vaziyette, belki daha 4 - 5 tanesi de faaliyette geçecek. Bunların hepsi 
büyük otellerdir. İstanbul'da 3 tane büyük otel var. Herkes bunları bi
liyor. Sheraton, Hilton ve Marmara Etap koskoca, 7 milyonluk İstanbul' da 
3 tane olur mu? .. Daha başka oteller de var, ama ismini saydıklarım bi
rinci ,sınıf oteller. Daha 10- 15 tane otel olması lazım. Bugün otellerde 
yer bulunmuyor. Kış devresinde dahi bu oteller yüzde 90'dan fazla bir 
oranda dolu. Ama işte bu seneden itibaren, şimdiye kadar uyanmamış 

İstanbul uyanmaya başladı. Airbuslar da dahil olmak üzere bütün hava
yolbrının trafiği dolu. Daha evvel ilk tahminlerimi söyledim. Airbus'ları 
alırken, yine az alıyoruz, keşke daha fazla alsaydık» dedim ama, bizim 
bazı bürokratlarımız hala dar düşünüyorlar. 

Muhterem Arkadaşlarım; 

Türkiye ufak bir ülke değildir. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu sene 
göreceğiz, nüfusu 50 milyonu geçmiş olacak. İstiJkbal'i parlak bir ülkedir. 
Çünkü bir tek sebebi vardır. Niye istikbali parlaktır; Taıbii kaynakları 
şöyledir böyledir diyemiyeceğim ama çalışkan bir insanı vardır. İyi yol 
gösterildiği, önündeki engeller kaldırıldığı yollar açıldığı zaman, insan
la nmızın başaramayacağı iş yöktur. Bizim inancımız budur. İnsanı bu 
kadar sevmemizin sebebi buradan gelmektedir. Bizim vefakar, cefakar, 
aynı zamanda becerikli, işini bilen milletini seven bir fasanımız var. Yan
lışımız ; bu insanları idare edenlerin kabiliyetleri meselesinden çıkıyor. 
Daha iyi mükemmel idareler geldiği zaman, bizim insanımızın başarama
yacağı iş yoktur. Köylüsüyle, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla fevkalade 
iyi insanlarımız vardır, çalışan insanlarımız vardır. İnanıyorum ki önü
müzdeki yıllarda ibu tempoda gider, bi~birimize saygımızı, sevgimizi de
vam ettirirsek, tekrar eski bölünme ortamına bir daha düşmeyiz. Zaten 
bizim kuruluşumuzun ana sebebi de budur. Bir daha Türkiye'yi o kavga 
ortamına götürmemek için kurulduk. Biz birleştirici bir partiyiz. Mec-· 
lis'te hiçbir zaman kavgayı gözönüne almadık. Arkadaşlarımızı daima 
frenlemeye çalıştık, çünkü ben zaten kızdığım zaman onlar benden 
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fazla ; zıyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle geçenlerde iki, üç kere 
kalktık, konuştuk biraz hafif heyacanlandıralım dedik. Ama o konuşma
lar dahi hakaret edilen konuşmalar değildir. Birbirimize saygımız var
dır. Fikirlerimiz farklıdır, farklı fikirlerimizi söyleriz. «Arkadaşlar .. ben 
senin fikrinde değilim, senin şu yanlışın var, biz böyle düşünüyoruz.» 
deriz. Polemik yapmaya hiç lüzum yok. Millet, bizim milletimiz kavga
nın yanında da değil, onu çok iyi biliyorum. Kavgayı seyretmeikten hoş
lanır ama kavgadan hoşlanmaz, onu da biliyorum. İki kişi kavga eder, 
o kavga edenler zannederler ki muhakkak bir tarafı tutacak, yanılırlar, 
onlar kavga etsinler kendisi kenarda durur. Onun için biz geleceğe gü
venle bakıyoruz. Daha iyi bir Türkiye'ye önümüzdeki aylarda ve yillarda 
muhakkak erişiriz. Çünıkü yolumuz sağl.amdır, hiç bir eksiğimiz de yok
tur. Şunu da ifade edeyim; parti teşkilatımı:tın bu işlerde büyük rolü 
olacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPTIGI KONUŞMA 

5 Mayıs 1985 

Muhterem misafirler, üniversitemizin değerli profesörleri, öğretim 
görevlileri, basınımızın değerli mensupları ve gözlbebeğimiz gençlerimiz 
hepinizi ·sevgiyle, saygıyla selamlıyorum; Benim için buralara •gelmek bu~ 
rada sizlere kısa !da \olsa hitaıbetme imkanına kavuşmayı hakikaten çok 
önemli bir hadise olarak görüyorum. Çünkü ıbiz gençleri seviyoruz. Te
melde bu var. 

Bu memleketin geleceği, istikbali çocuklarda ve gençlerdedir. 23 
Nisan'ı yeni geçirdik. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi Türkiye' de ilk defa,. 
Türkiye Currihuriyeti kurulmadan evvel parlamentomuzun, TMBB'nin 
kuruluş günü büyük Atatürk tarafından bir çocuk bayramı olarak ifade 
edildi. Bunun manası çok büyük, yani mesele oradan başlıyor. Türkiye'nin 
kuruluşunda ilk açhm ofan 19 Mayıs gençlik bayramı olarak önümüze ge-
liyor. · 

Bugün memleketimi:tin .nüfusu tahminlerimize göre 50 milyona ge
liyor. Aşağı yubrı her yıl yüzde 2 artıyoruz. Asrın sonunda bu tempo He 
gidersek, biraz azalsa ıbile zannediyorum Avrupa'nın en fazla nüfuslu ül
keleri :arasına gireceğiz, tbelki de en 'fazla nüfuslu ülkesi olacağız, çünkü 
bazı ülkelerde nüfus azalmaya başladı. Aslında bundan 'fazla korkmamak 
lazım, tabii nüfusun fazla büyümesine de dikkat etmemiz lazım. Önemli 
olan; 'çalışan, kendine güvenen, !bilgili ve fbecerikli bir nesil yetiştirmektir. 
Türkiye'nin geleceği, bunun için çocuklarda ve gençlerde dememizin ana 
sebebi de budur. Nüfusumuzun takriben yüzde SO'sinden fazlası, yüzde 
50.'si diyooili;rim J8 yaşın altındadır. Bu, önemli !bir hadise. Genç bir nü
fusumuz var., İstikbal'e bakan bir milletiz. İstikbal' de çok daha önemli 
işler yapalbilecek bir millet olduğumuz buradan belli oluyor. Tabiyatiyle 
gelişme, kalkınma yolunda en önemli mesele, gençlerimizin, insanımızın 
daha iyi yetiştirilmesidir. Çünkü Muhterem Arkadaşlarım · benim uzun 
mesiek hayatımda gördüğüm, öğrendiğim birşey vardır. Bir memleketin 
kalkınmasının temelinde ne talbii kaynağı, ne ıparası, ne şunun bunmı 
desteği yatar. O memleketin kalkınmasında, gelişmesinde temel unsur 
insandır, insan gücüdür. 
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Biz, milletimizin çalışkan olduğunu biliyoruz. Bir zamanlar, yine be
nim gençlik zamanlarımda, daha çocukluk zamanlarımda yanlış şeyler 
de öğretildi. Halkın kahvelerde oturduğu, çalışmadığı söylenirdi iş olma
yınca nerede çalışsın? ... Almanya'ya giderler, Arabistan çöllerine ıgiıderler, 
Libya çöllerine giderler. Gidiniz ·görünüz, en iyi çalışan bizim işçilerimiz
dir, en kabiliyetlileri bizim işçilerimizdir. Demek ki imkanlar verilirse, yol 
gösterilirse, iş sahası açılırsa bjzim insanlarımız çalışır. 

Bunun en -güzel örneklerinden birini biz, kendimiz :verdik. Daha 4-5 
sene evvel, 1980 öncesi bu memleket hem ekonomik bakımdan büyük sı
kıntı1ar çekiyordu, hem de anarşi bakımından kıvır kıvır kıvranıyordu. 
Memleket neredeyse birçok şehirleri ·ile bölünmüş şehirler görünümüne 
büriinmeye başlamıştı, devletin içinde ve dışında kamplara bölünmüş bir 
manzaramız vardı. 

Ekonomik sıkıntılara gelince; Gençlerimiz belki hatırlamazlar ama 
burada büyükler var. Daha 4 -5 sene önce benzin kuyrukları, tüpgaz kuy
rukları gibi birçok maLda kuyruklar vardı. 1Türkiye borcunu ödeyemiyor
du, kapımıza gelmiş, «Alacağımızı verin, !borcunuzu ödeyin» diyorlardı. 
·Geaçlerimize, biraz evvel Ege Üniversitesi'nde konuşurken dedim ki; 
«siz Düyun-u-Umumiye'yi bilirmisiniz.,? ... » Talbii eski bir ıkelime. Düyun-u 
Umumiye devletin borçlarıdır, ödeyemedik, neticede ieski reji idaresi, yani 
bugünkü 1!1odern ismiyle tekel idaresi o zaman yabancılara verildi, tü
tünden alınan gelirlerimiz idevlei borçlarını ödemeye kullanıldı. Daha baş
ka birtakım devlet gelirlerine, borcumuzu ödemediğimizden dolayı el 
konulmuştur. 

İşte 5 sene evvel de Türkiye, neredeyse bu duruma yaklaşmıştı. 
Dışarıda, «Bu memleket iıflaih olmaz, (punun istiklbali yoktur» gibi, hatta 
vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu'na «Hasta adam» laka'bını takanlar, Tür
kiye için de, «Boğazların basta adamı» demeye başlamışlardır. Ama gelin 
görün, fbugün 4-5 !sene sonra memleketimiz bu durumdan silkinmiş, çık
mıştır. Nasıl 'çrkm~ştır; İnsanımızın gayreti ile, çalışmasıyla, fedakarlığı. 
ve cesareti ile. 

Bizim dışarıda 1aldığımız destekler rher devre vardır. Ama, kendi in
sanımızın yaJ?tığı gayretin yanında bunlar soLda sıfır kalır. Ben hatırlı
yorum, 1980 senesinde ızar zor şartlar içinde dışarıdan 1 milyar dolar kre
di alabildik. Ama 1980 den 1981'e geçerken ihracatımız 2 milyar 900 mil
yon ·dolardan, 4 milyar 700 milyon dolara çıktı. Bugün geçtiğimiz sene 7 
küsur milyar dolara ulaştı , Bunun manası nedir?, 2 küsur milyar dolardan, 
7 iküsur milyar dolara gelen ihracatın aşağı yukarı 5 milyar dolara yakın 
kısmı, bu memleketin insanının gayreti ile olmuştur. Yoksa aldığımız 
1 aya da 1,5 milyar dolar bunun yanında büyük önem arzetmiyor. 
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Aziz gençler, sizler fbu memleketin geleceğisiniz. Bir memleketin ge
leceğinin sağlam ıolaıbilmesi :için, demin de söyledim, çocuklardan 'başlı
yoruz, gençler~ ıbüyük önem veriyoruz. Bu memleket çok zengin bir mem
leket değil. İnşallah 1daha zengin olacağız, daıha iyi günlere gideceğiz ama, 
daha ·zengin 1vc güçlü olabilmenin yolu; yeni bir tarzda çalışmak, çok 
çalışmaktır. 

Bugün dünyanın .birçok yerlerine göre, hatta gelişmiş ülkelerden çok 
daha fazla Türkiye'de :ilkokul' dan yüksek tahsilde dahil hemen hemen her 
konu devlet yardımı ile yapılmaktaıdır. '1Bakınız lmisal vereyim; bizim al
dığımız en kabadayı harç 50 bin liradır. Zannediyorum rakam 'böyle. 'Bir
çok konu 110-15 bin lira civarında. Bunun dışarıda, idevlet tiniversite
lerinde bu rakamlar asgari 1 milyon liradır. Hem de gelişmiş ülkelerde. 
Daha ilerisine giderseniz, tözel füniversitelerde bu rakamların yılda 6-7 
milyon liraya çıktığını görürsünüz. Ben şunu açıkça ifade ediyorum; 
Devletimiz daha bir müddet, belki uzun bir müddet gençlerimizin yetiş
mesi için lbu fodarkarlığı katlanacaktır. Biz, yol, baraj yapar g~bi üniver
sitelerimizi geliştireceğiz, oralara devletin ;imkanlarını vereceğiz, genç
lerimizin biran evvel daha iyi bir yetişmeleri için her türlü fedakarlığı gös
tereceğiz. Bunun yanında hiç unutmayınız, Türk ailesi, Türk anne ve ba
bası fedakar insanlardır. Oğlunun ve kızının okuyaıbilmesi için evini sa
tan, borç alan, gıdasından kesen aileler 'varıdır. TaJbii bu fedakarlığı ya
pan ailelerin yanı~da devletin de aynı şekilde bu söylediğini yolda fe
dakarlık yapması lazım, Yapıyor da ... Karşılığı nedir? Karşılığı Sevgili 
Gençler, sizin daha iyi çalışmanızdır. Siz daha iyi çalışmalı, biran evvel 
okullarınızı bitirmeli 've memlekette iş 1saihibi ;olmalısınız. Devlet de olur, 
özel teşebbüs te olur, kendi işiniz de olur ama bu memeleketin işlerine, 
gücüne, güç katmalısınız. Saçı bitmemiş yetimin hakkından 1da 1kesilerek 
size verilen bu imkanları en iyi şekilde muhakkak kullanmalısınız. Ben, 
sizlerin bunu kullanacağınızdan yüzde yüz eminim. 

Net gelirimiz gelişiyor, 'büyüyor, artık meseler eskisi gibi sürmüyor. 
Misal vereceğim; 1983 yılı sonunda Erzurum' da bir deprem oldu 70 kü
sur 1köyde 2 bin konut yıkıldı, ağır hasara uğradı. Ve barkınız yıllar 'yılı 
Erzurum gibi ıyer ·2 (bin rakımda, inşaat mevsimi 4-5 ay bile .değil. 1984 
yılı içinde çok güzel planlı ve 3 bin konut, kış gelmeden en iyi şekilde 
sahiplerine teslim edildi. Dalha evvelki Varto depremini hatırlarsanız, 
daha evvelki 1depremleri hatırlarsanız, hala yaraları sarılmamış yerler var
dı. Ama bir sene içinde yapılmıştır, hatta bir sene ide sürmedi. Bu bir 
sosyal mesele. Şurada bir temel atacağız, demin ilk konuşan rektör :ve
kili arkadaşımız da söyledi, bu 1sene karar verdik, öğrencHerimizin yurt 
meselesine çok büyük bir şekilde yaklaşacağız. Memleketimizde şimdiye 
kadar yıllardan beri, Cumhuriyet'ten bu tarafa yapılan yurt sayısı yatak 
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kapasitesi itibariyle 52 :bin' dir. 7 ay'ın içerisinde buna 42 bin kapasite ilave 
ediyoruz. Tabiyatiyle gençlik yılında .biraz genç gibi hızlı çalışmak la
zım. Aynı şeyi muhtelif konularda göstererek Türkiyemizin madem, ileri 
ülkeler arasma girmesini istiyoruz. 2 gündür İzmir ve mıntıkasmdayız, 
Manisa sanayi bölgesinde gayet modern tesisler gördüm. Bir tanesi ma
mullerinin yüzde 80'ini dışarıya ihraç ediyor. En modern teknolojiyle ça
lışıyor. Daha yeni, bir tarım tesisinin açılışını yaptık, fevkalade modern 
bir tesis. Gönül, bu şekildeki tesislerin çoğalmasını arzu ediyor. 

Bu tesislerden birinde laboratuar'a girdim, bir genç kız laJboratu-
arda çalışıyor. 

- «Ne yapıyorsunuz?» diye sordum, 

- «Kuru maddeleri ölçüyoruz» dedi. 

- «Nereden mezunsun? .. » 

- «Ege Üniversitesi'nden» 

- «Ne zaman mezun oldun? .. » 

- «Geçen sene» dedi. 

Demek ki sizlerin çalışabilmesi için bu gibi yerlerin açılması lazım. 
Daha fazla açılacak inşallah. 

Muhterem Gençler; 

Türkiye büyüyecektir, Türkiye gelişecektir, Türkiye kalkınma yolun
-la örnek ülkelerden biri haline gelecektir. Çünkü bizim insanımız çalış
kandır, kabiliyetlidir· Mesele onun iyi idare edilmesidir. Yanlış götü
rulmemesi lazım gelen. Bunun için de taJbiyatiyle 'demokratik sistem, yine 
halkın seçimiyle idareye en iyileri getirir ama, tam manasıyla serıbest 
bir 'demokratik sistem bunu meydana getirir. Kanaatimiz budur. ·Çünkü 
halk, ne yaparsa güzel yapar. Buna da inanıyorum. 

Aziz Gençler, hepinize bu vesileyle tekrar sevgiler, saygılar sunuyo
rum ve sizlerin başarılı çalışmalarınızın 1daha hızlı devam etmesini di
liyorum. 

Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİR'DE YERLİ VE YABANCI 

İŞ ADAMLARI İLE YAPTIGI KAHVALTIDAKİ 

KONUŞMASI 

5 Mayıs 1985 

Çok yakında herkes yep yeni bir Türkiye ile karşı karşıya kalacatk
lardır. Türkiye sosyal ve ekonomik alanda sıçramalara devam edecektir. 
ülkede politik denge ve istikrar temin edilmiştir Huzur ve Güven ortamı 
her zamankinden daha iyi şekilde seyretmektedir. 

Enflasyon bu yıl % 30-35 civarında olacağını tahmin ediyorum. 

Türkiye beş yılda içe dönücülükten dışa açılmaya başlamıştır. Beş 
yıl öncesinde ülkenin iflas etmiş, batmış bir ekonomik görüntüsü vardı. 
Bugünkü duruma beş yıl öncesine göre insanlara daha çdk değer ve pa
zar ekonomisine önem · vererek ulaştık. 

«İnsanlara hareket serbestisi verip hükümeti yalnız makro seviyede 
işlerde tuttuk; mikro seviyedeki işleri i~e tüccar Ye sanayiciye bıraktık, 
bırakıyoruz» 

«1983 sonunda dış ödemeler dengesi müspet yola girmeye başlamış, 
kambiyo rejimi serıbestlemiştir. Eskiden yurt dışı çıkışları iki yılda bir 
olarak yapılıyor ve 400 dolar veriliyordu. Her nasılsa vatandaşlar tek 
valizle gidip 10 bavulla geri dönüyorlardı. Şimdi çıkış limiti kaldırıldı. 
Vatandaşlann 3 bin dolara 'kadar döviz hakkı var. Ayrıca döviz hesabı 
da açabiliyorlar. İthalat serbestisi var. Yasak maddeler kapsamında bu
lunan maddelerin büyük bölümü, bazı istisnalar hariç liberasyona geçti. 
Fa:kat bazı felaket haıbercileri, bütün bunlar çıktığında dövizlerimizin 
eriyeceğini söyledi. Halbuki bunun aksi oldu. Dövizlerimiz bir yılda 2 
milyar dolardan 3 milyara çıktı. 

İkinci Boğaz Köprüsü'nü Japonlar, daha iyi teklif verdiği için aldı. 
İngilizler de katılmıştı, ama olmadı. Üçüncüyü yaparsak, İngilizlerin 
daha iyi teklif vererek yapacalklarını ümit ediyorum.» 

Hükümet programında da belirttiğimiz gibi yakında devlet tekel
lerini de kaldıracağız. Türkiye mevcut mevzuatı ile yaıbancı sermayeye 
açıktır. Kar transferlerinin tamamen serbest bırakmış bulunmaktayız. 
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Formaliteler azaltılmıştır. Yabancı sermayeye kasıtlı olan kalmamıştır. 
Teşviklerde verilmektedir. Ziraat dahil maden, hizmetler sektöründe de 
dışa açığız. Turizm büyük hızla gelişiyor. Yabancı bankalar geliyor ve 
b_unların sonucunda çok yakında çdk değişik bir Türkiye görecek:siniz» 

Ülkede 1979 larda enflasyon % 120 ye tırmanmıştı 1980 ve sonrası 
sıkı tedbirler bütçe ve harcama kısıntıları sebebiyle asgariye çekilmiştir. 

«KDV, ilk üç ayda enflasyona artı'; getirdi. Bu yıl sonunda enflas
yon yüzde 30-35 civarında olabilir tahmin ediyorum. Nisan sonundan 
. itibaren enflasyon, azalmaya başladı. Mayıstan itibaren enflasyonun ay
lık yüzde 2 civarında artacağını tahmin ediyorum» 

«Son zamanlarda İstanbulda turizm yatırımları hızlandırıldı. Biz 
tüm ülkede olsun istiyoruz. Ziraat, giyecek işleme, ekmek, yoğun endüstri, 
otobüs, kamyon, silah sanayi gibi yatırımlar. Elimizde birinci sınıf 

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yetişmiş işgücü mevcut bulunmak
tadır. Bu tip işgücü, civarımızdaki ülkelerin hiçbirinde bulunmamakta
dır. » 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MARMARİS'TE GAZE_TECİLERİN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

7 Mayıs 1985 

Soru : - «Bürokrasinin dilindeki ağırlaşmayı önlemeyi düşünü
yormusunuz? » 

Cevap : - «Lisan zorla değişmez. Tabii değişimi vardır. Kültür 
geliştiıkçe, eserler arttıkça halk diline yerleşir. Son 40-50 yılda hızla değiş
me oldu. Nesiller birbirini anlamaz hale geldi. Lisan içindeki yabancı 
kelimelere tümüyle itiraz etmemek lazım. Yerleşenler kullanılabilir. Ör
neğin ben hem 'olanak' hem 'imkan'ı kullanırım. Uçlarda değilim. Biz 
ortadayız. Hep orta yolu tercih ederiz.» 

Soru : - «TRT'nin 500 kelimeyi yasaklamasını nasıl değerlendi

riyorsunuz?» 

Cevap: - «Onu ·bana sorma:Yın. Biz onlara. karışmayız. TRT'de 
şu yapılır, bu yapılır. Uzmanları vardır, oturur karar verirler.» 

S o r u : - «Emeklilik yaşını yükseltmeyi diişünüyor musunuz?» 

Cevap : - «Bazı sözler yanlış anlaşılmış. Bir toplantıdaki konuş
mayı herkes farklı 1lksettirirse, böyle oiur. Çalışanların emekli olanlara 
oranı önemlidir. Türkiye'de çalışanlar 2,5 milyonsa, emelkliler 1 milyon
dur. Batıda 8 çalışana bir emekli düşüyor. Böyle devam ederse, çalışan
ların üzerine çok yük gelir. Biz de para ödeyemeyiz, enflasyon olur, 
SSK ve Emekli Sandığı tüm iflas eder. Nispetin düşmesi lazım.» 

S o r u : - «Emeklilik yaşı yüksel tileceık mi?>" 

Cevap : - «Benim tasavvurum şöyle : Öyb kademeli bir sistem 
bulunaıbilir ki, müktesap haklar korunabilir, ya da kıısmen korunaıbilir. 
Diyelim ki emekli olacak vatandaşa, «Ernekli olmana 20 sene var, sana 3 
sene ilave ettim» denebilir. Emekli olmasına 15 sene ;].(alana 2 sene ilave 
edilebilir. Bu, geçiş dönemi olarak yapılabilir. Fakat sonra denebilir ki, 
yeni girenler 55 yaşında, bu tarihten sonra girenler 60 yaşında emekli 
olacaktır. Böyle bir düşünce olabilir. Bu, bugünkü insanlara dokunma
dan ileriki akışı düzenlemektir. Bu, Türkiye'nin geleceğini korumaktır. 
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Bunu yapmazsanız, ekonomi büyük sıkıntılara girer. Kısa vadeli hesap 
yapılmaz, emeklilik gibi konular çok uzun vadelidir.» 

S o r u : - «Temmuz ayında memurların maaş katsayıları Bütçe 
Kanunu ile 48 olacak. Katısayıyı değiştirmeyi düşünüyor musunuz?» 

Cevap : - «Şu anda değişiklik için bir işaret yok. Önümüze teklif 
gelmedi.» 

S o r u : - «48 katsayı yüzde 25 ·~nflasyon tahminine göre belirlen
mişti. Bunu yirkseltecek misiniz?» 

Cevap : - «Her şey gözden geçi:dlir. Bizim söylediğimiz yıl ortası 
tahminidir. Yeniden gözden geçiririz. Devlet gelirlerine bakarız. ·Bu ha
ziranda belli olur. Enflasyon, faturalı vergi iadesi ve KDV toplu olarak 
dikkate alınır. Hepsi düşünülür. Hesaplama yapılınca karar verilir. Yük
selip yükselmeyeceği konusunda şu anda bir şey söyleyemem.» 

Hükümet olarak halletmeyi düşündüğümüz problemlerden biri bü
rokrasiyi azaltmaktır. 14 Aralık 1983 ten başlıyaralk ıbu alanda büyük 
adımlar attık. 

Temas etmek istediğim bir başka konu mahalli idarelerde yaptık
larımızdır. Büyük şehir belediyesi ile ilçe belediyeleri büyilk bir hizmet 
yarışına girmiş bulunmaktadırlar. Uyumlu çalışmayı öğreneceklerdir. 
Belediyelerin çok çalışmaları gerekir yenj gelir kaynakları bulacaklardır. 
Mesela Turistik bölge belediyeleri otel ve lokantalarından faturaya % 3 
ekleme yapabilirler. Bu bir düşüncedir. Herhangi bir çalışma yok. Fikir 
olarak söylüyorum. 

Soru : - «TRT Programlarını na:sıl buluyorsunuz?» 

Cevap : - «Televizyon programları eskiye göre inkişaf etti. An
cak, TV haberciliği Amerika'da bizden çok farklı. Bir devlet televizyonu
nun, ne kadar söylenirse söylensin, Amerilka' daki gibi değişmesi kolay 
değildir.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN AYDIN'DA VATANDAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

9 Mayıs 1985 

Bir buçuk yıldır iktidardayız elimizden geldiği kadar can ve başla 
çalışmaya devam ediyoruz. Memleketimizin durumu dünyanın ve diğer 
şartlarımızın zor olmasına rağmen iyi bir istikamete gitmektedir. Yılba
şından buyana muhtelif ülkelere gittim. Bu ayın 18'inde de Japonya'ya 
gideceğim bu seyahatlerimin amacı memleketimizin ticaretini ve ekono
misini geliştirmektedir. Bu suretle daha fazla iş imkanı temin edeceğimi
ze ve memleketimizin itiıbarını yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. 

Türkiy~ hem doğu hem de batı' da ön planda tutulmaktadır. Ülke
miz dünyanın en zor bölgelerinden birinde yeralmaktadır. 

Bu zor bölgeye biz prtadoğu diyoruz. Etrafımız kan ve barutla dolu
dur bir taraftan İran - Irak savaşıyor diğer tarafta Lübnan büyük prob
lemler evinde çalkalanıyor. Öbür yandan Arap İsrail itilafı sürüp gidiyor. 
Bu nedenle dünyanın en kritik bölgesindeyiz. Bununla beraber Türkiye 
sulh ve sukun içindedir. Kara günler, anarşi günleri yokluk günleri bi
rer birer ortadan kalkmıştır. Önümüzde parlak ibir istikbal vardır. Dış 
ülkelere yaptığım seyahatlerde önemli bir gözlemim vardır. Memleketi
mjz hem doğu aleminde yani islam aleminde hemde batı aleminde ön 
planda tutulmaktadır. Bizim memleketimizi özellikle yalnız nat~ mütte
fiki olarak değil kendisi He işbirliği yapılabilir bir ortak olarak tanımak
tadır. 

Buraya gelmişken Tudzm konusuna da değinmek istiyorum. 

Bu yıl turizm alanında önemli gelişmeler olacağına inanıyorum. 
Sahilleri gördüm İstanbul hem islam arap aleminden hem de batı' da · ge
lecek turistlerle dolacaktır. Bunların getireceği döviz ülkemize yeni im
kanlar verecektir. 

Hükümet olarak gençliğin yetiştirilmesine önem vermekteyiz. Cum
huriyetimizin kuruluşundan buyana 52.000 yatak kapasiteli olan yurtlara 
önümüzdeki 7 aylık dönem içinde 42.000 yatak daha eklenecektir. 

Yatırımları çok kısa süre içinde bitirip gelir elde etmeyi amaçlıya-
ruz. 
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Karayolları ve boğaz köprüsü ile ilgili olan yatırımların tümünü dış 
kredi ile gerçekleştireceğiz. Devletten bu iş için bir kuruş bile harcamı
yacağız, ve yatırımlardan elde edeceğimiz para ile bunları ödeyeceğiz. 

Türkiye'nin karayolları sistemi, 1950'1erden başlayıp bugünlere ka
dar gelmiştir. Yani rahmetli menderes zamanında çizilen çizgilerdir. Geç
tiğimiz 25 sene içinde bu çizgiler üzerinden yürünmüştür. Asfaltlama ya
pılmıştır. Yalların standartları düzeltilmemiştir ama biz asrın sonunda 
Türkiye' de iki - üç bin kilometrelik ekspres yolu tamamlamayı düşünü
yoruz. Bu şekilde memleketin bir ucundan ömür ucuna çok kısa zaman
da gitmek kabil olacaktır· Bu yollar paralı olacaktır onu' da söyleyelim, 
parasız hiçbir iş yapmıyoruz. 

Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl en yüksek seviyede gerçekleş
miştir .. İnşallah geçen sene kırdığımız rekoru bu sene kırarız. Şunu' da 
söyleyeyim; bu sene enflasyon hızı 've hayat pahalılığı geçen seneden 
daha az olacaktır. Bu işin dizginleri'de bizim elimizdedir. 

346 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN LİBYA ARAP HALK SOSYALİST 

CEMAHİRİYESİ DEVRİM LİDERİ ALBAY SAYIN M. KADDAFİ'YE 

BABASININ VEFATI DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ 

BAŞSAGLIGI MESAJI 

Ekselans 

Alıba.y Muammer Kaddafi 

Libya Arap ~faik Sosyalist Cemahiriyesi 
Devrim Lideri 

9 Mayıs 1985 

Babanızın vefat haberini büyük bir üzüntü ile aldım. 

Merhuma Tanrı' dan rahmet ve size samimi başsağlığı dileklerile 
derin saygılarımı sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MARMARİS'TE GAZETECİLERE 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

9 Mayıs 1985 

Hepinizin sık sık Af konusunu gündeme getirip soruyorsunuz. Suç
luların affı konusu muhtemelen Eylül ayından sonra gündeme gelebilir, 
en çok Af konusu bulunan cezaların caydırıcı mahiyetini kaybetmesine 
dikkat edeceğiz. 

«Pişmanlık Yasası çıktı. Af için çalışmalar başlıyor demektir. An
cak eylülden sonra genel kurula gelebilir. 

Af konusunda dikkatli olmamız gerekir. Problemler ortadan kalkar
sa eylül ayından sonra gündeme gelir. Çünkü affın karşısında olanlar var. 
Bazı suçlar var, Affa girer mi, girmez mi? Üzerinde tartışılacak konular· 
var. 

Cezaevlerindekiler tabiiki af ister. Peki ya dışardakiler bu açıdan 
da bakmalıyız, o problem var, öyle suçlar var ki şahıslara karşı işlenmiş. 
Onların affı çok zor. Örneğin ırza geçme suçlarının affı oldukça zor. Bi
ze göre cezaların caydırıcı mahiyetini kaybetmemesi de önemli.» 

Yeri g~lmişken bir hususa burada temas etmek istiyorum. Toplu
mun bütün önemli müesseseleri giıbi basın da kendine dikkat etmelidir. 
Türk Milleti bilmiyebilir. Bunu yapan ben şikayet ederim. Halk da şika
yet eder. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN AYDIN'DA HALKA HİTABEN 
YAPTIGI KONUŞMA 

9 Mayıs 1985 

Sözlerimin başında hepinizi saygıyla sevgiyle, selamlıyorum. 

Bu benim Aydın'a üçüncü gelişim. Marmaris'te üç günlük bir tatiJ 
yapıyordum, dönerken Aydın'a da bir uğrayayım, hem vilayeti hem Bele
diye'yi hem de Aydın'lıları kısa da olsa bir görme imkanı bulalım diye 
geldim. Sizleri böyle canlı, renkli görmekten de fevkalade memnunum ... 

Muhterem Aydınlılar, aşağı yukarı 1,5 senedir rey verdiğiniz iktidar 
olarak, hükümet olarak görevdeyiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, elimiz
den geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ama canla başla çalışmaya 
devam ediyoruz. Memleketimizin durumu bizim kanaatimize ve gözlemle
rimize göre, dünyanın diğer ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, şart
larımızın zor olmasına rağmen iyi bir istikamette gitmektedir. Belki ta
kip ettiniz, yılbaşından bu tarafa muhtelif memleketleri ziyaret ettim. 
Cezayir başta olm~k üzere, Suudi Arabistan' a daha sonra Amerika Bir
leşik Devletleri ve ondan sonra da Almanya'ya gittim. Bu ayın 18'inde 
J aponya'ya gidiyorum. Bütün bu seyahatlerin bfr ana gayesi vardır : 
Memleketimizi dışarda tanıtmak ve ül:kemizin ticaretini, iktisadiyetini 
geliştirerek daha fazla iş imkanları temin etmek, ıbu süretle memleketi
mizin itibarını da yukarıya çıkarmak. 

Bugün Türkiye, dünyanın en kritik bölgelerinden birinde yer alıyor. 
Buna biz Ortadoğu bölgesi diyoruz. Etrafımız kan ve barutla doludur~ 
Bir tarafta İran -Irak harp ediyor, diğer tarafta Lübnan' da büyük prob
lemler var. Arap - İsrail ihtilafı da devam etmektedir. Kritik bir bölge
de yer almasına rağmen Türkiye sulh ve sükun içindedir. Eski kara gün
ler, anarşi günleri, yokluk günleri birer birer ortadan kalkmıştır. Önü
müzde daha parlak bir istikbal var. 

Bu seyahatlerde edindiğim önemli bir gözlemim var; Memleketimiz· 
hem islam aleminde hem de Batı aleminde ön planda tutulmaktadır. 
Özellikle İslam Alemi memleketimizi, bir lider, bh ölçü olarak kabul 
etmektedir. Bunu yakinen müşahade ettim. Aynı zamanda Batı alemi de 
Türkiye'yi bir NATO müttefiki şeklinde düşünmemekte Türkiye'yi iş ya
pabilecek, ortak olunabilecek bir memleket olarak görmektedir. İşte, 
vaktiyle büyük Atatürk'ün dediği gibi, memleket muasır medeniyet sevi
yesine eriştirme yoluna, ancak böyle gidileıbilir. 
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Bugün dikkat edilirse memleketimizin herşeyi var. Bu sene ümit 
ediyorum, özellikle turizmde, turizm sahasında çok büyük gelişme ola
cak. Sahilleri gördüm, İstanbul hem islam aleminden, Arap aleminden, 
hem de Batı'dan gelecek turistlerle dolacaktır. Bunlar memleketimize 
bir takım yeni imkanlar vereceklerdir. Bu sene önemli bir senedir. Bu 
sene a_ynı zamanda «gençlik» senesidir. Biz gençliğe çok büyük bir kıy
met veriyoruz. Çünkü gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğin Türkiye'si
nin teminatı olarak görüyoruz. Bakınız, bu gençlik senesinde üniversite 
tasarısına fevkalade önem verdik. Yurt meselesi, işin temeli haline geldi. 
Cumhuriyet kurulduğundan ibu tarafa üniversitelerimizdeki yurt kapa
sitesi 52 bini aşmıştır. Bu sene, bizim iktidarımız döneminde, Aydın'da ve 
birçok yerlerde temeli atıldı, tam 42 bin yataklı yurt kapasitesini devre
ye sokacağız. 30 sene de değil, 7 ayda... İşte bizim iş görme tarzımız 
budur. 

Muhterem Vatandaşlarım, 
Aynı konuyu ibir kere daha söyleyeyim. Bu memlekette işler çabuk 

ve hızlı yapılmalidır ki, kendi kendini süratle ödeyebilsin. Bir misal vere
ceğim; 1970'lerde başlayan 15 sene devam etlen İzmit'le Gebze arasındaki 
ekspres yol, eğer biz iktidara gelmeseydik, üç sene daha sürecekti. Biz 
iktidara geldiğimiz 1984 başında ilgilileri çağırdım, dedim 'ki «Nesi var 
bunların? Niçin bitmiyor?» «Efendim 3 milyar lira para lazım» dediler. 
Parayı verdim ve aynı sene bitirildi, hizmete açıldı. Gişeleri de koyduk, 
yani geçen vasıtalardan para da alıyoruz. Bu sene içinde de 3 milyar lira 
para aldık. Akıllı iş değil mi? ... 

Şimdi bakınız, 15 senede yapılan bu ekspres yol 50 . km'dir, hatta 
50 km. bile değil. 

Bu sene inşallah 29 Mayıs günü İstanibul'da İkinci Boğaz Köprüsü'
nün temelini atacağız. Sadece Boğaz Köprüsü değil, bu temelle beraber 
230 km ekspres yolun da temeli atılacak. Yani hem köprü hem de 230 
km.li k yol tamamlanacak. 15 senede değil, 3 veya 4 sene de bitirilecek. 
Bu köprüye de inşallah İstanbul'u fetheden büyük kumandanın, Fatih 
Sultan Mehmet'in ismini vereceğiz. 

Muhterem Aydınlılar, 
Bu köprü ıve 200 km Hk yol, buna ilaveten çevre yollannın lhepsj 

kr1edi ile yapılıyor. Türkiye'nin itilbarı var dedimde oınun ıiçin. Dışarıya ibu 
·kaıdar gidip geliyoruz. Bu köprü ve yo1ilar için 557 Dolar alındı. Bizden bir 
kuruş faiz çıkmadan bu kıöprü ve yolların heps1i yapılacak. Parasını da 
alacağız ve aldığımız para 'İle de buniları ödeyeceğiz. 

İhaleye 6 büyük firma grubu girdi. Hatta, köprü yüzünden nerdeyse 
İngilizler Japonlar kavga edeceklerdi. Türkiye'nin itibarı o kadar fazla ki, 
ıbir mesele için bu kadar kolay kredi verebiliyorlar. 
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Mu!hterem \Aydınlııiar, 
Bütün bunların yapılma sebebi nedirı? ... 200 km. ekspres yol, hem 

size şunu söyleyefbilirim ki; Türkiye'n~n Karayolllari sistemi hala geridir. 
Karayolla:rı sıistemi 1950'lerde başlayan sistemdir. Yani rahmetli Mende
res zamanmd:a çizilen çizgilerdir. Ve geçtiğimiz 20, 25 sene ~çe:ris·inde bu 
çizgıiler üz.erinde yürünmüştür, asfaltlama yapılmıştır. Geometrik stan
dartlan düzeltilmiştir ama, işte demin söylediğim ,gibi ekspres yol sadece 
50 km. yapıla'bilmiştir. Biz inşallan asrın sonuna kadar yani önümüzdeki 
15 sene içerisinde 2-3 ·bin km. ekspres yol yapmayı ümit ediyoruz. Oto yol
larla memleketin ·b1lr ucundan bir ucuna inşallah ·çok daha kısa za.manda 
gitmek 1mbil olacaktır. 

Memleketimiz bir transit geçiş ülkesidir. Tür'kiye'.den geli·niır Asya'ya 
gidıfür, İran'a gidilir. Bütün bunlardan istifade etmek 'için yolilarımız mü
kemmel olmalıdır. Bütün bu yollar paralı olaca!k ıonu da söyleyeyim. Pa
rasız hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü milletin parası ile yaıpılan meselelerde 
gelıir alınmalı ~i miıilet daha fazla hizmet ede1bilsin. Yoksa 'hazıinesıi nedtirı? 
Dev\letin hazip.esi sizlerin hazinesidir, milletin hazines.idir. Devlet, lüzum
suz para basmıyor. Devletin hazıinesi sonsuz deği1ldir. O hazineyi kuvvet-
1end!irımemiz lazımdır. Onun için her yaptığımız işten par'a alırız. 

!Muhterem Aydınlılar, Türkiye'nin geleceği padaktır. Bundan hiç 
kimsenin şüp!hesi olmasın. Ben dışardaki ülkelere bakınca bunu mu;:rn
yese edeıbilliyorum. Blizim petrolümüz yoktur. Bugün Tür'löye petrol ihtıi
yacının ancak % 12's1ini kendi topraklarından çı'kartıyor. Birçoık üllrnler 
beUd petrol ihtiyaçlarının % SO's'ini çıkartıyorlar. Ama birşey söylüyo
rum; 19'8ıQ s0Ilesinıde, 1978 senesinde lbu ülke petrole 1 milyar 700 milyon 
Odlar ödüyordu v·e o zaman birıçotk sıkıntılarımız .vardı. .. Benzin kuyruk
larını, yoklu!kları hep bera1ber yaşıyorduk. Şimdıi soruyorum ... 1984 ısene
sinde hu memleket petrole ne ödedi; 1 milyar 700 milyon Dolar değil 
tam 4 milyar Dolar ödedi. Hiçbir şeyin de· yokluğun çekilmemektedir 
herşey mevcuttur. 

Muhterem Aydınlılar, 

Mem1eket iyi ve düzgün idare edil.irse, herşey iyi gider ... Dükkanlar 
dolu olur, insanların yüzü güller ve ileriye doğru, isti1kJbale doğrn ümitle 
bakarız. Biz Türkiye'nin geleceğini fevkkalade parlak görüyoruz. İnşallah 
bu sene mHh gdirimizde geçen sene kırdığımız rekoru tekrarlarız. Geçen 
sene % 6 civarında milli gelirimiz arttı. Son yedi senenin en yüksek artı
şıdır. Aynı şekilde i~hracatımız da çdk arttı. Ve siZJe gene huzurunuzda 
ifade ediyorum; Bu sene enflasyon, hayat pahaılılığı geçen seneden daha 
az olacaktır. Hiç kimsenin şüp'hesi olmasın Bu ülkenin dizginleri de bi
zim elimizdedir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DANIŞTAY'IN KURULUŞUNUN 
117'NCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISİYLE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 

Danıştay Başkanlığının Değerli Mensupları, 

Muhterem Misafirler, 

10 Mayıs 1985 

Danıştay'ın 117 nci Kuruluş Yıldönümünde aranızda bulunmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim, 

Bu müessese, yüzyılı aşan bir süredir varlığını ve müessiriyetini de
vam ettirmektedir, şurası hakikattir ki, bu kadar uzun zaman Danıştay'ın 
varlığını devam ettirebilmesi, Türk Milletinin Hukukun üstünlüğü pren
sibine olan bağlılığının ve adalete olan inancının en güzel misalidir. 

Anayasa'mız, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrıldığı; bun
lardan yargı kuvvetinin bağımsızlığının sağlandığı, Yasama ve Yürütme 
kuvvetlerinin de karşılıklı münasebet içinde fonksiyonlarını yerine getir
dikleri bir sistem olan parlamenter demokraük sistemi, kabul etmiştir. 

idare, amme hukuku prensileri ile, sağlanmış ve tanınmış belirli 
yetkilere sahiptir. Bu yetkiler idareye, amme hizmetlerinin devamlı ve 
intizamlı bir şekilde yürütülebilmesi, amme menfaatlerinin en iyi şekilde 
korunabilmesi için verilmiştir. 

Anayasa'mızda, idare mahkemelerinin., yürütme görevini Kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayamı
yacaklan, idari eylem ve işlem niteliğin veya idarenin takdir yetkisini 
kaldıracak şekilde yargı kararı veremiyecekleri hükme bağlanmıştır. İda
ri yargı mercilerince bu hükümlere, titizlikle uyulması milletimizin hu
kuka ve Adalete olan sarsılmaz inancını arttıracaktır. 

Danıştay'ın, idareyi, görevini yaparken hukukun koyduğu sınırla:r
içerisinde kalmaya zorlayan fonksiyonun yanında bir fonksiyonu daha 
vardır. Danıştay aynı zamanda Devletin Yüksek İstişare organıdır. 

Son yıllarda yapılan düzenleme ile Danıştay, daha fonksiyonel hale 
getirilmiştir. Hir taraftan Danıştay'daki dava birikimi önlenirıken, diğer 
taraftan bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla hizmetin mahalline 
götürülmesi sağlanmıştır. 
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Danış.tay'ın Değerli Mensupları, 

Hükümet olarak, parlamenter demorakratik .sisteme olan bağlılı
ğımız, Anayasa'mızın getirdiği kuruluşlara olan bakış açımızı da belirle
mektedir. Başlattığımız yeni dönemde, hadiselere bakış ve onları değer
lendiriş tarzımız da değişmiştir· Türkiye Cumhuriyetinin çatısı altında ye
tişen herkesin; demokrasiye, manevi değerlerimize, tarihimize, kültür 
varlıklarımıza ve milli örf ve adetlerimize sahip çrkması gerektiğini söy
lüyoruz. Bu, Türk Milletinin milli bir görevi olmalıdır. 

Muhterem Davetliler, 

İktidara geldiğimiz günden itibaren, sür'atli, verimli, müessir bir 
şekilde ve ihtilaf getirmeden kamu 'hizmeti verebilmenin çarelerini dü
şündük ve tedbirlerini aldık. Gerçekleştirdiğimiz <('İdari Reform» ile idari 
yapı dinamikleşmiş ve mümkün olduğu kadar israf önlenmiştir. Devlet 
Teşkilatı herkes tarafından kolayca tanınabilecek, basit fakat akılcı bir 
yapıya kavuşturulmuıştur. Hiyerarşik kademeler ve birimler belli bir esa
sa bağlanmıştır. Bütün bu düzenlemelerin altında yatan esas «İdarenin 
Millete hizmet için var olduğu» prensibidir. Devlet Teşkilatı Milletin ma
lıdır. Bizce, temelinde insana sevgi ve saygının, vatandaşa hizmet esas 
alınmadığı hiçbir hareketin önemi ve manası yoktur. 

Yaptığımız icr~a t ülke menfaatleri doğrultusund~ milletin menfaa
tinedir. Elbetteki, yapılan idari tasarruflardan dolayı vatandaşımız mağ
dur olınamallıdır. İşte, burada Danıştay'ın, amme menfaatleri ile şaıhıs 
menfaatleri arasındaki o hassas dengeyi kurabilmek gibi büyük bir .gö
revi vardır, Bu, her değerin üstünde tutulması ve korunması gereken, 
devletin varlığını ve otoritesini zedelemeden, ferdin menfaatini korumak 
gibi hassas bir dengedir. Hiç şüphesiz ki, geçmişte İdare- Danıştay ara
sındaki kısır çekişmeden amme menfaati ve vatandaş büyük zarar gör
müştür. 

Memleketimiz artık anarşi dönemini geride bırakmıştır. Önemli olan, 
eskiden olup biten bir takım hadiseleri deşerek, külün yeniden alevlen
mesine imkan vermemektir. Geçmiışte yapılan hatalar, tekarar edilmeye
cek tecrübeler olarak hafızalarımızda yer almalıdır. 

Değerli Damştay Mensupları, 

Hukuk Devleti anlayışının müesseseleşen şekli olan Danıştay'ın 117 
nci Kuruluş Yıldönümünü kutlarken, daha da gelişmesine çalıştığımız 
parlamenter demokratik rejimin .bek:asında idari yargıya, ileriye dönük 
büyük vazife ve mesuliyetler düştüğünü tekrar hatırlatmak isterim. 

Bundan ·sonraki çalışmalarınızda, en samimi muaıffakiyet dilekle
rimle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Muhterem Danıştay mensup
larına saygılarımı sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ·ÖZAL'IN GİRNE (KIBRIS)'DE TOPLANAN 

«BATI İLE ORTA-DOGU ARASINDAKİ EKONOMİK 

İLİŞKİLERDE AKTİF BİR ORTAK TÜRKİYE» 

ADLI MİLLETLERARASI SEMİNERİNE 

GÖNDERDİGİ MESAJ 

12 Mayıs 1985 

«Batı ile Orta Doğu Arasındaki Ekonomik ilişkilerde ·Aktif bir Or
tak Türkiye milletlerarası seminerinin değerli delegeleri Bir haftaya ya
kın bir sürede tartrşacağınız konu bizim için büyük bir önem taşımak
tadır. 

Biz Batı ile var olan, Ortadoğu ve islam dünyası ile de gelişmekte 
olan ilişkilerıimiz dış politikamızda 'bir birini tamamlayan ikili unsur ol
duğu ancak bugün farkediyoruz. 

Türkiye Coğrafi ve tarihi yeni itibari ile Orta-Doğu ve Batı ekono
mileri arasında devamlı fiziki ve ekonomik bir köprü fonksiyonu yerine 
getirmektedir. 

«Avrupa'nın 1984'teki 8 - 10 milyar dolarlık cari işlemler fazlası, 
1985'te iki üç katına ,çıkaca:k ve bu durum Ortadoğu'·da petrol fiyatlarının 
düşmesiyle bozulan dengenin yeniden kurulmasına yol açacaktır. Türki
ye'nin güney kıyılarında kurulmakta olan serbest bölgeler bu çerçevede 
Ortadoğu ülkeleriyle ticarete önemli yeni boyutlar getirecektir» 

Seminerimize katılan değerli delegeler ve konuşmacıların katılması 
ile önemli hedeflerimizi temin edeceğimizi umduğumuz seminerimize ba
şarılar, dilerim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SİNCAN'DA TAPU TAHSİS 

BELGESİ DAGITIMI TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

12 Mayıs 1985 

Aziz ve Muhterem Sincan'lılar, 

Ben Mahalli Seçimler sırasında da Sin~an'a uğrndım. Bugün bu gü
zel bahar güneşi altında, siz Sincan'lıları çoluk- çocuk, rengarenk giysi
ler içinde görmek, bize hem ıbaharı hem de Sincan'ımızın daha da güzel
leşmesi için Belediye başkanımıza da bir parça .daha fazla destek olma
mızı hatırlattı. Sincan, gelişen Ankara'nın yakın kentidir. Aslında Anka
ra -içinde sayılmalıdır. İnşallah, bu kentin daıha güzelleşmesi, kendisine 
simge seçtiği ·lale gibi güzel olması için hem siz hem bizler gayret sarfe
deriz. 

Bu gayretler soİıuc~nda mey.dana gelecek Sincan' da çocuklarımız, 
gençlerimiz daha mutlu olsunlar. Biz idare olarak, her.türlü yardıma her 
türlü desteğe hazırız. Zaten, mahalli idareleri, ta iktidara geldiğimiz gün
den beri devamlı olaraık bütçeden paylarını artırarak desteklemeye baş
ladık. Ayrıca, bütçeden ilave imkanlar verdiık. Akaryakıt üzerinden alınan 
veııgilerin bir kısmını mahalli idarelere bıraıktık. Bütün ibunların sonu
cunda inanıyorumki, yakından ilgilendiğiniz belediyeniz ve il özel idare
leriniz, daha güçlü bir şekilde sizin meselelerinizle alakadar olacaklar
dır. Ama kabul etmek gerekirki, memleketimizin büyük problemleri var
dır. Bu problemlerin bir kısmının çözümü taıbiatıyla zamana vadestedir. 
Bir zaman içerisinde çözülecektir. Ama şunu açliklıkla ifade edebilirim 
ki, biz bütün bu meselelerin hepsini yaıkından biliyoruz ve elimizden gel
diği kadar canla başla bu çözümü bulmak için çalışıyoruz. 

Memleketimiz iyi yoldadır. Birçok meselelerimiz hal yoluna girmiş
tir, itibarımız gün geçtikçe artmaktadır. Yeni sahaları açılmaktadır. Bütün 
bunların hepsi önümüzdeki yılla·rda daha büyük, daha güçlü ve mutlu 
bir Türkiye'yi müjdelemektedir. 

Hepinize ibu vesileyle sevgiler saygılar sunarken, Lale bayramınızın 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YAPI KOOPERATİFLERİ MERKEZ 

BİRLİGİ KURUCULAR KURULUNDA YAPTIGI KONUŞMA 

12 Mayıs 1985 

Türk milletinin bir hususuyeti vardır. Önce başını sokacak bir yuva 
arar, zor da olsa yuvasını yapar. Dedelerimizin yaptığı gibi vanmızı yo
ğumuzu ortaya koyup yuvamızı yapalım. 

Anavatan Partisi olarak iıktidara gelmeden önce parti programımız
da mesken meselesine büyük bir ağırlık verdik ve çözüm yolu olarakta 
finans meselesini tesbitini düşündük. Biz ik.tidar olmadan önce finans
man kaynaklarının tesbitinin gerçekleştirmeyi planladık. Bütçeye yük ol
madan konut fonunu vucuda getirdik ve iktidar olunca:da hunu hemen 
uygulamaya .koyduk. Daha önceki iktidarlar mesken prdbleminin çözüm 
kaynağını bütçeden temin etmek istediler. Bütçelerin iki yakası bir ara
ya gelmediklerinden çıkardıkları kanundan 3 yıl sonra dahi verilen kredi 
miktarı 20 milyar lirayı geçememiştir. 

Kurduğumuz fonu sigaradan, lüks tüketim maddelerinden, benzin
den ithalattan kaynak sağladık. Böylece fazla tüketenden, lüks tüketen
den alıp, orta haliye daha fakire konut için imkan sağladık. 

Ayrıca imar mevzuatında yaptığımız değişikliklerle formaliteleri 
azal tık. 

«Eğer idareci aııkadaşlarım kanunla ilgili yönetmelikleri daha !basit 
bir şekilde hazırlarlarsa iş daha da kolaylaşacaktır» 

Banka sistemlerinde yapılan değişikHklerle de meskenler için kredi 
verilmesini de sağladık. Böylece mesken probleminin çözümünü kolay
laştırdık. 

Konut Fonunda bu yıl 200 milyar lira toplanacaktır. Aldığımız ted
birler sayesinde gecekondu yerleşme alanlarından kaybolacaktır. 

Mesken probleminin çözümünde kooperatiflerimizin rolü büyüktür 
Kooperatifler sadece devlet yardımı ile, kredi ile çalışacaıklarını düışün
memelidirler. Ancaık toplu konut kaidelerine göre kredi verilecektir. Ama 
asıl olan, kooperatiflerin kendi tasarruflarıdır. Parasını ortaya koyanın 
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bir tabirle eli taşın altında girer. Krediler çok düşük faizli değildir. Bizim 
konut sorununu çözmemjz için mutlaka halkın tasarruf gücünden isti
fade etmemiz gerekir» 

Banka mevduatları bugün 5 trilyon lirayı geçmiştir. Gelecek yıl bu 
miktar 8 trilyona ulaşacaktır. 

Bugün çimento üretimi % 17 artmış, tuğla kiremit fabrikalarının 
üretim kapasitesi % 75 nin satıldığını tesbit etmemiz enteresan bir geliş
medir. 

Mesken sektörünün hızlanması aynı zamanda işsizliğide önleyecek-
tir. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

TURGUT ÖZAL'IN TBMM'DE PARTİ GRUBU 
TOPLANTISINDA YAPTIGI KONUŞMA 

15 Mayıs 1985 

TBMM 15 Haziran'da tatile girecektir. Bu tarihe kadar gündemin
deki kanun tasarılarını görüşecektir. Bundan sonra milletvekili arkadaş
larımız düzenlenen program gereğince yurt gezisine çıkacaklardır. Bölge 
toplantıları düzenleyeceklerdir. 

«Bu toplantılarda vatandaşın nabzını daha yakından tutma imka

nını bulacağız. Bu sene tarımda iyi bir mahsul ümit ediyorum. Ancak, 
daha iyi netice için, sulama sisteminin daha iyi olması lazım. 

Pahalılık ve enflasyon her ne kadar mühim konularsa da, vatanda

şın ayağına hizmetleri iyi götürmek başta gelir. 

Yaz aylarında büyük önemli projelere başlanması veya başlanmış 
olanların açılması gündeme gelecektir. Bu aynı 29'unda İstanbul 2. Bo
ğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 200 kilometrelik ekspres 
yolun temeli büyük bir merasimle atılacaktır. Projenin 3 senede gerçek
leştirilmesi I?lanlandı. Seçimlerden önce açılışını yapacağız.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN IFSTAD BİLİM KURULUŞUNUN 

ALTINCI TOPLANTISI (14-15 MAYIS 1985) 

MÜNASEBETİYLE AÇIŞ KONUŞMASI 

IFSTAD Bilim Kumlunun değerli üyeleri, 

Sayın Misafirler 

15 Mayıs 1985 

1984 yılı Mart ayında İstanbul' da yapılmış bulw1an dördüncü 
IFSTAD Bilim Kurulu toplantısından yaklaşık bir sene kadar sonra siz
leri t ekrar Türıkiye' de, bu sefer Ankara' da ağırlamaktan büyük memnu
njyet ~uyhaktayım. 

Tür~iye Cumhuriyeti Başbakanı olarak taşıdığımız sorumluluk ve 
yoğun çalışma programım sebebiyle Başkanı olduğum IFSTAD Bilim Ku
ruiunun Cidde'de Kasım ayı içinde yapılmış bulunan 5. toplantısına ka
tılamamış bulunuyorum. Bundan dolayı IFST'.AD Bilim Kurulunun de
ğerli üyelerinin beni anlayışla karşılaacağını umuyor ve benim yerime 
Bilim Kuruluna baŞkanlık eden Sayın Dr. Mümtaz Ali İ<.azi'ye huzurunuz
da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, katılamadığım toplantılardan · ta
mamen uzak kalmış gibi de değilim. Çünkü hem IFSTAD Genel Müdürü 
Sn. Dr. Ali Kettani hem de IFST'.AD toplantılarına gözlemci olarak katıl
makta olan TÜBİTtA.K Genel Sekreteri Sn. Prof. Ik Nejat İnce yazılı ve 
sözlü olarak orada görüşülen konulardan ve alınan kararlardan beni sü
rekli olarak haberdar etmişlerdir. 

IFSTıAD 3 ncü kuruluş yılını geride bırakırken kuruluş amaçlarının 
b ugüde ne kadar anlamlı ve geçerli olduğunu görmekteyiz. 

Artık anlaşılmıştr ki, 21. yüzyılı şekillendirecek en önemli unsur bi·· 
lim ve teknolojidir. Çünkü 21. yüzyılın getireceği problemlerin çözümleri
ne ancak bilim ve teknolojide sağlam bir yapıya sahip olmakla ulaşı lab1-

lecektir. Nüfusu artarken kaynakları hızla tükenen bir dünya vardır önü
müzde. Günümüzde ekonomide, politikada bilimden güç alan milletler 
söz sahibi olmakta, bu güçleri ölçüsünde ağırlıklarını duyurmaktadır
lar~ Daha dün savaşlar sınırlarda olul1ken, bugün uzayın bir çatışma alanı 
olup olmayacağı gündeme gelmektedir. 

Ekonomiye ve sosyal politikayı köklü bir 1biçimde etkileyebilecek bir 
<~ veni teknolojiler» kavramı tartşılmaktadır. Bilgisayara dayalı enfor-
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masyon teknolojileri, mrkroelektronik, rdbotik ve biyotekynolojinin bz .. 
şmı çektiği bu yeni teknolojilerin bugünü ve yarını na·sıl etkilebileceği çe
şitli zirvelerde ve forumlarda incelenmektedir. Daha geçen ay OECD ül
keleri arasında Venedik'te yapılan bakanlar seviyesindeki bir toplant1cla 
yeni teknolojilerin istihdam üzerindeki etkileri tartışılırken, bu teknolo
jileri sahip olmanın gayreti içinde olan ülkeler bunları uygulamanın ne 
ölçüde büyük sosyal maliyetleri olduğunu da gündeme getirmişlerdir. Gö
rülmüştür ki, OECD bünyesi içinde kBD ve Japonya'dan oluşan grup, hu 
teknolojilerin sağladığı avantajlar açısından Aıvrupa ülkeleri ile arasmı 
önemli ö}çüde açmıştır. Avrupa ülkeleri, bUigün yeni te'knolojiler dünya
sında üstünlüklerini kaybetmemek ve diğer taraıftan mesela istihdam gibi 
sosyal problemleri de göz ardı etmeden refah seviyelerini koruyabilmek 
işin ciddi bir işbirliği gayreti içindedirler, 

Diğer taraftan bilim, günümüzde, bir bilim adamının tek başına ve
ya küçük bir ekiple bir laboratuvarda yaptığı bir buluş veya iıspat ettiği 
bir teoriden çok, büyük ekiplerin çağdaş techizat ve büyük yatırımla or
taya çıkardığı önemli ölçüde ekonomik değeri olan bir ürün ibiçimini al-· 
mıştır. 

Bu üretim faaliyetinin en önemli özelliklerinden biri de, milletler
arası işbirliğinin en yaygın olduğu faaliyet alanı olmasıdır. 

Dünya' da ikinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan siyasal doğu- batı 
bloklaşmasının ardından ve belki onun kadar ciddi ve kesin olan bir eko
nomrk kuzey-güney ayırımı gündeme gelmiştir. Bu ayırım bir zenginler 
fakirler ayırımıdır. 21. yüzyılın /eşiğindeki dünyada bu medeni ve enfor
masyon dünyasında, üzülerek müşahade etmekteyim ki, kuzey ile güney 
arasındaki diyalog azalmakta ve uçurum büyümektedir. engin kuzey, bi
limsel ve teknolojik üstünlüğünü ekonomi1k güce çevirirken, büyük ölçü
de milletlerarası ve hatta milletlerarası kuruluşlar arası işbirliğinden ya
rarlanmaktadır. Güney ise yalnız kuzey ile işbirliğinden medet ummak
tadır. Kuzey- kuzey işbirliğinin canlılığına rağmen ıgüney- güney işbirliği 
hala istenilen ölçüde değildir. Oysa ki ·sınırlı imkanlara sahip olan güney 
ülkeleri bu imkanlarını paylaşmakla ve rasyonel kullanmakla çok da!ha 
büyük yararlar elde edebilirler. u bir karşılıklı itimat, inanç ve teşkilat
lanma problemidir. Çözümü de, bir araya gelmekten, işbirliği yapmaık
tan ve başlangıçta yararlı olmasa bile bu işbirliğini sürüdrmekten .geçer. 

Biz İslah Teşkilatı Konferansını yalnız siyasi bir teşkilat olarak gör
müyoruz. Ekonomik sosyal ve başta bilim ve teknoloji olmak üzere önemli 
kültürel .görevleri olan bir yakınlaşma ve işbirliği teşkilatı olarak görü
yoruz. ,Bu çerçevede özellikle Pakistan ve Türkiye'nin Teşkilatın bilimsel 
ve ekonomiık ticari faaliyetlerine öncülük etmesi ve Suudi Arabistan'ın 
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da bu iki ü1kenin gayretlerine, büyük ölçüde yardımcı olması, bu görü
şün diğer kardeşlerimizce de paylaşıldığını göstererek bize güven vermek
tedir. 

Bilim ve teknoloji açısından bakıldığında ise, İslam Konferanısı Teş
kilatı içindeki en büyük ağırlığı hu konudaki işbirliğini sağlamakla yü
kümlü olan I1FISTAD taşımaktadır. Hernekadar İslam Konferansı Teşki
latının Bakanlıklar arası Bilim ve Teknoloji Daimi Komitesi, İslam Kon
feransı zirvesine götürülmek üzere ilke kararları almakta ise de, icra gö
revi bu Daimi Komitenin Sekretaryasını yürütmekte olan IFSTAD'a düş
mektedir. 

Bu görev maalesef halen arzu edilen ölçüde yerine getirilememekte
dir. Bunun sebebi IFSTAD'ın gücü ve otoritesinin yeterince iyi tanımlana
mamış olması (ve daha önemlisi mali kaynaklarının henüz istenen bü
yüklüğü ve hareket serbestliğini sağlayacak ölçülere ulaştırılamamış ol
masıdır. 

Ancak bu konudaki girişimlerimiz, Dr. Kazi ve Genel Müdür Dr. Ket.. 
tani'nin gayretleri ile IFSTAıD'a sağlanan fonların son günlerde bir mik
tar artırılmasına imkan sağlamıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu ge
lişme daha da olumlu so~uçlara ulaştı~lacaıktır. 

İki gün sürecek olan.Bilim Kurulu toplantımızda~ IFSTAD'ın daha 
faal ve teşkilatımıza daha yararlı olabilmesi için gerekli birçok hususu 
görüşeceğiz. Bu hususların bir bölümü önümüzdeki iki gün içinde burada 
kar.ara .ulaştırılamayacak hususlar bile olsa bunların görüşülmüş ve tar
tışılmış olması hile büyük yarar sağlayacaktır. Ancak, ister burada karar 
bağlayalım, ister teşkilatın üst organlarına sunulacak . prensipleri oluştu
ralım, IFSTAD'ın işlerliğini sağlamada daha fazla gecikmemiz gerekti
ğinde görüş birliğine varacağımızdan eminim. Çünkü, günümüzde, siyasi 
ve ekonomik gücün temelinde yatan bilimsel ve teknolojik gücü harekete 
geçirecek ve ıbu alanda İslam Camiası içindeki işbirliğini sağlayaıbilecek 
en önemli organın IFSTAD olduğuna inanıyorum. 

Bugün ve yarın sürecek çalışmalarımız hayırlı ve verimli olması te
mennisiyle IFS!ATAD'ın altıncı Bilim Kurulu Toplantısını açıyorum. 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI BÜYÜK ÖDÜLÜ TÖRENİNDE 
YAPTIGI KONUŞMA 

15 Mayıs 1985 

Muhterem davetliler ve ödüle layık görülen değerli sanatçılar, ilim 
adamları; 

Sözlerimin başında milli kültürün gelişmesinde ve bunun büyüme
sinde önemli rol oynayan, rol oynahaya devam eden İş Bankası'na teşek
kürlerimi arz ediyorum. 

Bir memleketin ekonomik . gelişmesi, sosyal gelişmesi, bütün . punla
rin yanında milli« kültürün gelişm~i,_ sanata, ilime değer ve~iİmesi, o 
memleketin 1bli:Yiime$iyle . orantılıdır. Tarih bir çok büyük TÜrk . devlet
leriiıde bu konuya çok özel önem verildiğini, sanatÇı ve ilim adamının baş 
i.istünde tutulduğunu misalleriyle göstermiştir. 

Biz milli kültüre ne kadar önem verirsek, milli kültürün .bizi birleş
tiren, bizim bir millet olmamızı, güçlü bir millet olmamizı sağlayan, bir 
nevi «harciımzdaki beton» diye tarif edebilirim. Kültürü kuwetli ·oian 
milletler halk topluluklarından çıkarlar. Millet olurlar. GençÜğimiz· Tıl
larda bu konuya az önem verildiğini müşahade ediyoruz. Biz kendi hükü
met programımızda, battft parti pre>gramımızda bu konuya özei bir önem 
verdiğimizi açıkça ifade ediyorum· Sanatçşyla, ilim adamıyla, eser ceren
lerle yakından ilgilenmek mecburiyetindeyiz, bu değerleri memelketimize 
kazandırma~, . yenilerinin . yetşmesine de imkan . vermek mecburiyetinde
yiz. 

İş Bankası geçtiğimiz yıllarda bu konuda öncülük yapmıştır . . Hepi
nizin de çok iyi hatırlayacağı gibi, bugün kütüphanelerimizi süsleyen, kü
tüphanelerimizde ıbir kaynak mahiyetinde olan birçok kitapları, zellikle 
Atatürk İnkıiapları ve bununla ilgili diğer konulardaki ilim-sanat . dal
larında bir Çok kitaplan yine İş Bankası'nın ilim ve . sanatı desteklemesi 
suretiyle görüyoruz. · · · . .. · · . . .. , . 

· Ben inanıyorum ki, vaktiyle eski Türk devletleri'nde, Osmanlılar' da, 
daha· gerilerdeki devletlerde zenginler bu rolü oynamış, zenginler şair
lere, edebiyatçılara, zamanın ilim adamlarına, sanatçılarına büyük önem 
vermişlerdir. Hatta bu biz nevi yarış mahiyetini de almış, aralarında .. 
Bugün bu zenginlerimizin verini bankarımız almıştır. Bankalarımızın bu 
dalda daha fazla faal olmasını, diğer bankalarımızın da İş Bankası'nı ör
nek almalarını temenni ediyorum. Bu yıl ödül alan Sayın Emin Barın ve 
Sayın Şiikrü Elçin'i candan tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyo-
rum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BURSA'DA TAPU DAGITIM 
TÖRENİNDE VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

16 Mayıs 1985 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Burada, Gecekondu yapan vatandaşlara tapularını vermek bana bü
yük bir mutluluk verdi. İktidara gelmeden önce, bu konuyu kesin çözece
ğimize söz vermiştik. İktidara geleli 1,5 yıl oldu, ama konut sorunu ke
sin bir çözüme doğru götürülmektedir. 

Başlangıçta Gecekondu Kanununu, daha sonra Konut Kanununu 
çıkardık ve Konut Fonunu kurduk. Bir taraftan konut yapılmakta, diğer 
taraftan da işsizliğe çare bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl, 7 ay içinde ko
nuta 100 milyar liradan fazla para verilmiştir. Bu sene de konut fonunda 
200 milyardan fazla para birikmesini bekliyoruz. Bu fondan kredi ile 
kooperatifler desteklenecektir. 

Konut meselesi bir takım fonlar bulmakla çözümlenebilir. Eskiden 
yabancı sigaralar kaçak ~atılırdı. Şimdi Tekel eliyle satılmakla, aradaki 
fark konut fonun~ gimektedir. Niçin karaborsacıya, kaçakçıya para kap
tıralım ... Netice olarak, bu mesele, Hükümet nezdinde çözüme kavuş

muştur. 

Mesele, burada bitmedi, yeniden gecekondulaşma olmaması için, 
İmar Kanununu yeniden ele aldık. Belediyelere büyük yetkiler verdik. Bu 
Kanun birçok formaliteyi de kaldırmıştır. Mahalli idareler güçlü olursa; 
dem-okrasi de güçlü olur yoksa herşey Ankara' dan idare edilemez'. 

29 Mayıs'ta İstanbul' da «Sultan Fatih Köp~Üsü» . nü~ tem~linide _ata-: 
cağız. Köprüyle birlikte 200 ·kilometre otoyol yapılacak ye bu iş 3 yilda 
bitirilecekti!-. . .. 

Anavatan. iktidarı şimd_iye kadar el uzatılmamış konulara ~1 uza
tan, cesaretli ve güçlü bir iktidardır. Buna ö~nek olarak, 52 biri olf1..n yük
sek öğrenim yurt kapasitesinin 7 ayda 42 bin yatak ilave edilmekİe artı.: 
rılmasını gösterebiliriz. 

İktiqarımız, bu şekilde çalışan hızlı bir iktidardır. Çünkü gücünü 
sizlerden, Mifü~tten alıyor. Milletten aldığı için de; korkusu yoktur, cesur 
bir iktidardır . . Memleketin her meselesine aynı cesaretle gidecek ve in
şaallah önümüzdeki 10 sene içinde, belki de o zamana da kalmadan, Tür
kiye'yi Dünyanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokacağız. 

Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN iV. SUNİ GÜBRE ·KOMPLEKSİNİN 

İMZA TÖNENİNDEKİ KONUŞMASI 

16 Mayıs 1985 

Tunus'un Değerli Başbakanı, Aziz Dostum Muhammed Mzali, 
Kuveyt petrol ve Sanayi Bakanı Sayın Shaikh Ali Khalifa A. Al-Sabah, 
Dördüncü Suni Gübre Kompleksinin Arap ve Türk Ortakları, 
Değerli Heyet Üyeleri, 
Sayın Basın Mensupları, 

Türkiye - Tunus - Kuveyt«in işbirliği ve diğer Arap kardeşlerimizin 
katkılarıyla gerçekleştireceğimiz Dördüncü Suni Gübre Kompleksinin 
imza törenine hoşgelediniz. Bu vesile ile değerli konuklarımızı Türkiye' de 
gfümekten şahsım ve Hükümetim adına büyük bir memnuniyet duyduğu
muzu belirtmek isterim. 

Türk ve Arap İşbirliğiyle kurulacak olan suni gübre kompleksi iliş
kilerimizin geliştirilmesi yolunda atılmış yeni bir adımdır. Bu aynı za
manda İslam Ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın da güzel 
bir eseridir. 

Biraz önce imzasına şahit olduğumuz ortaklık anlaşması ile 230 mil
yon dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek ve kurulacak olan tesisler gün
de 1500 ton amonyum nitrat ve 1400 ton diamonyum fosfat üretecektir. 
Bu ürünler Türkiye'nin giderek artmakta olan suni gübre ihtiyacının kar
şılanmasına önemli bir katkı sağlayacak, ayrıca üçüncü ülkelere ihraç 
edileoektir. Tesislerin gerektirdiği hammaddeler öncelikle Tunus ve Ku
veyt'ten sağlanacaktır, bu şekilde kaynaklarımızı birleştirmiş ve verimli 
bir üretim tarzı geliştirmiş bulunmaktayız. 

Bu tesis vesiyesiyle başlatmış olduğumuz işbirliği, esasen mükemmel 
bir şekilde seyretmekte olan ikili ilişkilerimizi çok taraflı bir ~üzeye ç~
karmakta ve Türkiye ile Arap Dünyasının başka alanlarda da yapabile
cekleri işbirliğine bir örnek teşkil etmektedir. Bu imza töreninin aziz dos
tum ve Tunus'un Değerli Başbakanı Sayın Mzali'nin ve Kuveyt'in Değerli 
Petrol ve Sanayi Bakanı Sayın Al-Saıbah'ın huzurlarında gerçekleşmesi 
bu çok taraflı işbirliğine hepimizin atfettiği önemin bir teyididir. 
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Bizim samimi kanaatimiz odur ki, İslam Aleminin güçlenmesi ve 
Dünyada hakettiği yeri alabilmesi her şeyden önce aramızda gerçekleşti
rilecek güç birliğine bağlıdır. Bu güç birliğinin kaynağı ise ekonomik 
işbirliğidir. Türk Hükümeti olarak, iktidara geldiğimiz günden bu yana, 
Arap ve İslam Dünyası le ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem ver
dik. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, bu alanda çok kısa zamanda bü
yük hamleler yaptık. İslam Dünyası ile ticaretimizi son 3 -4 yılda büyük 
boyutlara ulaştırdık. Bunun ötesinde Arap ve İslam Ülkeleri ile daha kök
lü ilişkiler kurmak gayesiyle tarım, sanayi, turizm, bankacılık, hizmetler
le ilgili çeşitli alanlarda müşahhas projeler başlattık. Türkiye ile Arap ül
keleri arasındaki ulaşım ve haberleşme gibi alt yapı hizmetlerini geliştir
meye önem verdik. Ticari alanda gelişen işbirliğine muvazi olarak diğer 
alanlarda başlatılan çalışmalar yavaş yavaş semeresini vermektedir. Bu
nuıı bugün yaşadığımız örneği dördüncü suni gübre kompleksidir. 

Hadiseye bir başka açıdan baktığımızda, bu proje, aynı zamanda, 
müslüman ülkeler işbirliğinin de iyi tezahürünü teşkil etmektedir. Sanayi
leşmiş kuzey ülkelerine kıyasla da:ha sınırlı imkanlara sahip olan bizjm 
gibi ülkelerlıı mevcut potansiyellerini biraraya getirmeleri bir zaruret
tir. Ancak bu şekilde kuzey ve güney ülkeleri arasındaki mesafeyi kısalt
mak ve hepimizin özlediği gibi toplumlarımızın refahını daha da arttır
mak mümkün olabilecektir. 

Bu işbirliğinin bir başlangıç olduğunun bilinci içinde, Türk - Arap 
İşbirliğinin daha başka sahalarda da somut neticelere varacağı inancıyla, 
bu töreni şereflendirmiş olan Tunus Başbakanı Aziz Dostum Sayın Mza
li'ye ve Kuveyt'in Değerli Petrol ve Sanayi Bakanı Sayın Al-Saıbah'a hu
zurunuzda yeniden teşekkür etmek isterim. 

Şirket'in Türk ve Arap ortaklarını tebrik ediyor ve bu tesisin hepi
mize hayırlı olmasını diliyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA TOPLANAN 

OSMANLI ARŞİVLERİNİN DÜZENLEMESİ HAKKINDAKİ 
MİLLETLERARASI SEMPOZYUMDA YAPTIGI KONUŞMA 

Üniversitemizin Kıymetli Öğretim Üyeleri, 

Kıymetli Misafirler, 

17 Mayıs 1985 

Büyük bir tarih hazinesine ve kültürüne sahip olan milletimiz, 
bu tarihin ve kUltürün arşivlerine de sahiptir. Türk Milleti olarak, Dün
yanın en büyük ve zengin arşivlerine sahip olmanın haklı gururunu duyu
yoruz. Hiç şüphesiz ki, bu kadar kıymetli bir hazinenin muhafazası ve 
değerlendirilmesi, bu konuda bütün imkanların seferber edilerek gereke
nin yapılması, milli ve manevi bir vecibedir. 

Arşiv malzemesi bakımından büyük zenginliğe sahip olmamıza rağ
men, arşivle ilgili hizmetler, yakın zamanlara kadar ne yazık ki ihmale 
uğramıştır. Osmanlı Arşivinin, modern metod ve tekniklerin icap ettir
diği şekilde korunamadığı ve büyük bir kısmının da tasnif edilip değer
lendirilemediği, acı da olsa hakikattir. 

Bugün yüz milyonu aştığı anlaşılan Başbakanlık arşi~ ~esikalarının 
tasnif edilmesinin, kataloglarının, kopyalarının ve mikrofilmlerinin ha
zırlanmasının ne derece çetin ve sabır istiyen bir iş olduğunu biliyoruz. 
Ancak Hükümetimiz, Türk tarihi ve milli kültürümüz konusunda son 
derece hassastır ve böyle olmakta devam edecektir. Osmanlı Arşivleri ko
nusunda bir reform hareketine başlamamız, bunun yeni bir delilini teşkil 
edecektir. 

Muhterem Misafirler, 

Osmanlı Arşivleri reformunu gerçekleştirmeye kararlıyız. Bunu bü
yük Türk milleti ve dünya kamuoyu önünde açıkça ifade etmek istiyorum. 
Böyle bir reform için ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapacağız. 

Arşiv reformunun gerçekleşmesi ile sadece milli tarihimize ve kültü
rümüze ışık tutulmuş olmayacaktır. Bu sayede, Osmanlı Devleti toprak-
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!arından doğan 27 devletin tarihi ve dünya tarihinin önemli bir kısmı da 
aydınlanacaktır. 

Arşivcilik konusunda önemli problemlerimiz vardır. Uzman arşivci
lerin azalması ve yenilerinin yetişmemesi, mevzuat . tıkanıklıkları, finans
man ihtiyacınnı kafi şekilde karşılanamaması, fizik mekan yetersizlikleri 
gibi prdbfomleri hemen saymak mümkündür. Hükümet olarak, aradan 
kısa bir müddet geçmiş olmasına rağmen, bu meselelerin halli yolunda 
ciddi teşebbüsleri başlatmış bulunuyoruz. 

Önce, «Başbakanlık Teşkilat Kanunu>; çıkartılmış ve «Devlet Arşiv~ 
leri Genel Müdürİüğü» kurulmuştur. Bu Kanunun yürürlüğe girm~si ile, 
bundan sonraki rİıev~uat . düzenle~elerine ışık tutulmuş ve özellikle arşiv 
uzmanı yetiştirilmesi v,e istihdamı teşvik edilmiştir. 

Uzman arşivci yetiştirilmesi konusunda Yüksek Öğretim Kurulu ta
rafından hazırlıklar yapılmaktadır. 

Ankara' da, Cumhuriyet Arşivi tarafından kullanılacak olan modern 
arşiv tesisleri tamalanmak üzeredir ve 1985 yılı içerisinde hizmete gire
cektir. İstanbul'daki Arşiv tesislerimizin inşaatı ise devam etmektedir. 
Ancak, İstanbul'da Osmanlı Arşivi'nin tamamını ihata edecek yeni bir 
arşiv projesinin de hazırlıkları yapılmaktadır. 

Muhterem Misafirler, 

Bu vesile ile, tadhimiz ve milli kültürümüzün dış dünyadaki inti
bama kısaca temas etmek istiyorum. 

Türk Devlet geleneği öteden beri, dürüst ve adil bir çizgi takip et
miştir. Türkler, başkalarının din, dil ve kültürüne ·her zaman saygılı ol
muşlardır. Osmanlı Devleti olsun, Türkiye Cumhuriyeti olsun, dış müna
sebetlerde «ahde vefa» kaidesi bakımından, en zor dönemlerde bile, dün
yaya güzel misaller vermişlerdir. 

Ne yazık ki, bu gerçekler peşin hükümlerle veya belirli maksatlarla 
saptırılınca, Batı'daki imajımız, korku verici ,kaba ve geri bir millet gibi 
gösterilmeye çalışılmış, hatta bu peşin hüküm, asırlardır kardeş gibi bir
likte yaşadığımız, topluluklarca da teşvik edilmiştir. Arşivlerimiz düzen
lenip araştırmalara hazır hale getirilince, bu iftiraların hepsinin su yüzüne 
çıkacağına inanıyorum. Arşivlerimizde çalışan Türk ve yabancı bütün 
ilim adamlarının kanaati bu merkezdedir. 

Bizim tarihimizin saklanacak bir yanı yoktur. Eğer dış dünyada ba
zı çevreler, Osmanlı döneminde bizi endişeye sevkeden gerçekler bulun-
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duğu için Arşivlerimizi düzenlemediğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bi
zim böyle bir meselemiz yoktur. Meselemiz, sadece bu işi tamamlamakta 
geri kalmamızdır ki, işte şimdi bu ihmalimizi de kısa zamanda düzeltmek 
kararındayız. 

Burada, bu en eski üniversitemizin sinesinde, böyle bil-. sempozyu
mun düzenlenmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sem
pozyumda ileri sürülecek teklifler ve düşüncelerin çalışmalarımıza fay
dalı olacağına inanıyorum. 

Bu toplantıyı tertip eden «_Türk - Arap İlişkileri İncelemeleri Vak
fı» na ve Sempozyuma bilgi ve tecrübeleri ile katkıda bulunacak ilim 
adamlarımıza başarılar diler, hepinizi saygı ile selamlarım. 

368 



· BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA BAŞBAKANI 

SAYIN YASUHİRO NAKASONE'NİN KONUGU 
OLARAK, RESMİ BİR ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE 

JAPONYA'YA HAREKET ETMEDEN ÖNCE YEŞİLKÖY 

HAV AALANINDA BASIN MENSUPLARINA Y APTIGI 
AÇIKLAMA 

18 Mayıs 1985 

Uzun yıllar sonra ilk kez bir Türk Başbakanı; Japonya gibi bir sa
nayi devini ziyaret ediyor. 

Bilindiği gibi, Japonya Batı Aleminde üç büyük ekonomik güçten 
birisidir. Bunlardan birinci güç olan ABD'yi geçtiğimiz günlerde ziyaret 
ettim. İkinci güç olan ApT'nin önde ·gelen üyesi Federal Almanya'ya da 

sık sık gidiyoruz. 

Japon Teknolojisinin Türkiye'ye getirilmesi ve uzak doğu' daki bü

yük pazarların devreye girmesi, Türkiye açısından hayati önem taşımak
tadır. Bu ziyaret sonucu Japonya ile var olan iyi ilişkilerimiz daha da ge
lişecektir. 

Japonya'dan sonra Singapur'u da ziyaret edeceğim. Önümüzdeki ay 
içinde de Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulunacağım. 
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siniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 19 MAYIS MÜNASEBETİYLE 

YAYINLADIGI GENÇLİGE MESAJI . 

18 M_ayıs 1985 

Gençler, 

~illetimizin ·en kıymetli varlıkları ve geleceğimizin teminatı sizler-

l\'lil~etçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamamız, şüphesiz ki, . . sevgi, 
kardeŞiik~ ·arkadaşlİk ve dostluk bağlarımızı kuvvetlendirmenizie . müm-
kündür. ·· 

,. ' ·Sizleri,· milli ve ahlaki değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve inkı
laplarına bağlı; Türkiye'nin meselelerini ancak milli birlik ve dayanışma 
ile, ilmi ve akılcı usullerle, gayret ve fedakarlıklarla halledebileceğine ina
nan; herkes.e karşı . sevgi, saygı ve müsamaha besleyen, bilgili ve medeni 
birer insan olarak yetiştirdiğimiz takdirde, milletimizin istikbali de o de
rece parlak olacaktır. 

İşte bunun için, :eğitimimize büyük. önem veriy0ruz ve sizler iÇin yap
tıldatımızı en verjmii yatırım sayıyoruz. · 

Türk gençleri olarak bugün zor bir ihtimanın içindesiniz. Dev adım
lqda. gt:liş~n ilim ve teknik, sizleri yenilikleri öğrenmeye ve durmadan ça
lışmaya .. mec~ur etmektedir .. Bu gelişmeye bütün miletlerin olduğu- gibi 
Türk Milletinin de ayak uydurması, sadece hayatının sonuna kadar çalış
mayı ve öğrenmeyi benimseyecek sizlere bağlıdır. Memleketimiz ancak 
sizin gayretlerinizle kalkınacak; büyük, kudretli ve müreffeh Türkiye an
cak sizin omuzlarınızda yükselecektir. 

Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK 
SPOR BAYRAMI MÜNASEBETİYLE KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF 
DENKTAŞ'IN GÖNDERDİGİ CEVABI MESAJ 

Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA 

18 Mayıs 1985 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münaseıbesiyle 
göndermiş olduğunuz nazik mesaja teşekkür eder, şahsım ve Hükümet 
üyesi Arkadaşlarım adına Zat-ı Alilerinin ve değerli şahsınızda Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti ·ı:ıalkının bayramını kutlar, refah ve mutluluk <li
leklerim1e saygılarımı sunanın. 

. i. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
. ÖGRENCİ YURDUNUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUSMA 
18 Mayıs 1985 

Muhterem Misafirler, hurda bugün bir yurt temeli atıyoruz. 

Benim kanaatime göre bunlar önemli yatırımlardır. Çünkü doğrudan 
doğruya bizim gençlerimize dönük yatırımlardl!r. Memlekette iktidara 
geldiğimizden bu yana meselenin insanlarla ilgili yönünün reklamının ya

pılmasını. istemiyoruz. 

Ancak bir kaç konuda konuşmak istiyorum. Bir tanesi bu yurt ko
nusudur. Sayın Bayındırlık Bakanımız açıklıkla ifade etti; Biz 7 ay içeri
sinde Üni·versitelerimizdeki yurt kapasitesinin 52 ibinden, aşağı yukarı 
94 bin'e çıkarmak, yani üzerine bir 42 bin daha ilave etmek istiyoruz. Ve 
bunu da inşallah 7 ay içersinde başaracağız. Bu aynı zamanda bir şeyi 
daha gösteriyor; Memleketimizde işlerin çabuk yapılabildiğini, teknikle
rin buna göre daha düzenli olduğunu, yeni tekniklerin de mevcut oldu
ğunu da gösteriyor. Birçok yerde bu yurtlar pııefabrik olarak yapılmak
tadır. Hazır gelip monte edilmektedir. 

Çocuklarımızın, geleceğin Türkiye'sinin gençleri, büyükleri olacağı 
inancındayız. Şehirlerimizde, belediye olan yerlerde başkanlarımıza özel 
talimat 'Vermişizdir; Çocuklara önem veriniz. Çocuklarla ilgili olarak 
ağaçların, onların gülüp oynayabilecekleri çocuk bahçelerinin yapılma
sına büyük .önem veriniz. Bütün belediye başkanlarımıza hem direktif 
vermişizdir, hem de arkalarından işi takip ediyoruz. Bir çok yerlerde 
bunun yapıldığını görmekten de mutluluk duyuyorum. 

Gene çocuklarımızla ilgili olarak ilk defa bu memlekette dev !etimizin 
yardımıyla küçük çocuklarımıza, gıda yardımını biz yapmaya başladık. 
Gıda yardımı, iki taraflı faydalı işlerden birisidir. Bir taraftan mem
leketin ihtiyaçtan fazla ürünlerini değerlendirdik. 

Bu sene bunlara bir konu daha ilave edildi; «Süt». Gecekondu böl
gelerinden başlayıp, Doğu ve Güney- Doğu Anadolu'ya uzanarak bura
lardaki ilkokullara süt veriyoruz. İki türlü faydası var, hem süt çocuğun 
gelişmesine yardımcı oluyor, hem de memlekette sanayinin kunılmasın.::ı 
sütçülüğün teşvik edilmesine faydası oluyor. 
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für başka misal de son zamanlarda oldu. Yumurta ihracatı bir an 
durakladı. «Alın çocuklarımıza verin» dedik, fiyatlar normale geldi. Fakat 
çok yükselmedi. Ama çocuklarımız da bundan istifade ettiler. 

Daha birçok konular vardır. İnsana dönük direkt yatınmlar. Biz 
Üniversitede iken, daha önce böyle güzel ·tesisler yoktu. Biz sadece Gü
müşsuyu'ndaki bir eski binada, onun gerisinde o zamana göre lüks sa
yılabilecek bir yatakhanesinde ve spor salonu olan bir tesise sahiptik. 
Ancak bugün çok farklı bir durum vardır. Geçenlerde İzmir' de muhtelif 
tesisleri açtığım bir ziyaretimde, bir sağlık lisesinin spor sahasının bizim 
vaktiyle Teknik Üniversite' de sahip olduğumuz sahalarından çok daha 
güzel olduğunu gördüm. Demek'ki gelişme, bütün bunları temin ediyor. 

Bunlar modern binalarına, öğretim üyelerine, daha iyi imkanlara 
sahip olmaya başlamışlardır. Unutmamamız lazımdır ki, bizim memle
ketimizde eğitim parasız sayılır, yani aldığımız ücretler dışarı ile muka
yese edildiği takdirde % 1 bile değildir. Onun için ilkokuldan, üniversi
tenin sonuna kadar herşey devletin desteği ile gitmektedir. Bunu yap· 
makta büyük gurur duyuyoruz. Bizim gibi olan memleketlerde, insana 
büyük ihtiyaç olan memleketlerde, devletin bu fedakarlığı yapması lazım. 
Ama gençlerimizin de bu fedakarlığın karşılığını vermesi lazım. Yani ça
lışmaları, muhakkak surette sınıflarını zamanında geçmeleri, kendilerin
den sonra gelecek gençlere, çocuklara imkan hazırlamalıdırlar. Onun 
için bir an önce gayret edin. Çalışın bakalım gençler.' Çalışın tek ders, son 
ders, 5 ders diye gelmeyin. Ancak bu yolla memleketi ileriye götürebiliriz. 

Ben bu yurdun Teknik Üniversiteye, benim eski mektebime ve mem
lekete hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA BAŞBAKANI 
. SAYIN NAK.ASONE'NİN ONURUNA VERDİGİ 

YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başbakan, 

Sayın Bayan Nakasone, 

Sayın Bayanlar, 

Sayın Baylar, 

20 Mayıs 1.985 

Herşeyden önce Sayın Başbakan Nakasone'nin ülkem ve şaıhsın1 
ıçın ifade buyurıdukları nazik sözlere gönülden teşekıkür etmek isterim. 
Güzel ülkenize ayak basıtığımız andan itilbaren ıbize gösterilen asil Japon 
halkına has ve hiç de yaıbancısı olmadığım sıcak misa:firıperverlik ve ya
kın alaka hepimizi pek duygulandırdı. 

Sayın Başbakan, 

Aradaki engin mesafeye rağmen Türkler Japonlara ·karşı daima bü
yük bir ilıgi ve sempati beslemişlerdir. 1880'ler Prens Kıomatsu'nun İs
tanbul'a yaptığı ziyaret, bilahare zamanın padişalhının İmparatar Meyçi' 
nin yaptığı ibüyük reformları yerinde incelemek üzere Osman PaŞayı Er
tuğrul gemisi ile J aponya'ya göndermesi, Japon halkının bu ziyaret sıra
sında gösterdiği büyük hüsnükabul ve batan Er.tuğrul gemisinden kur
tulan Türk denizcilerinin Jaıpon savaş gemilerince İstan!bul'a getirilmesi 
sırasında Türk hükümdarlarının ve Türk halkının Japon denizcilerine 
gösterdikleri büyük ilgi, Türk Japon dostluğunun iki ülke halklarına mal 
edilmesini sağlamıştır. 

Kurtuluş savaşımızın Japonlar tarafından i1gi ve sempati ile izlen
diğini memnuniyetle hatırlıyıoruz. Büyük Atatürk'ün 1925 yılında kendi
sine itimaıtnamesini sunan ilk Japon Büyüke1çisi Obata'nın konuşmasına 
verdiği cevapta iki ülke arasında resmi diplomaük ilişkiler bulunmadığı 
devirlerde da!Jıi Türk ve J aıpon halkları arasında sempati ve takdir bağ
larının hiç bir zaman kaYbolmadığını vurıguladığını hatırlatmak isterim. 

Bu ay sonunda temelini atacağımız i~kinci Boğaz Koıprüsünü Türki
ye ile Japonya arasındaki sağlam dostluk ilişkilerinin daha da gelişme-
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sinin ve çeşitli sahalara yayılarak daha da dinanizm kazanmasının bir işa
reti olarak telakki ediyorum. 

Sayın Başbakan, 

Bugün Türk ve Japon !halklarının benimsedi,kleri idealler ve değer 
hükümleri, hükürnetlerimizin uluslararası politikadaki tutum ve terciıh
lerinde de aynen yansımakıtadır, Fil\hakiıka her .iki ülkenin de ana gayes ~, 
dünyada barışın tesisi ve idamesi sureıt:iyle halklarının refah seviyesini 
arttırmaktır. - Aıtatürk'ün «yurtta sulh, cihanda sulJı» prensiıbine samimı
yetle ıbağlı olan Türıkiye, Batı ile siyasal ve ekonomik bağlal'._1 yanında Or
ta Doğu ve Asya ülıkeleri ile de gittikçe artan bir işfbirliğirii ba:şarıyla yü
rütmektedir. Türkiye bu !böl-gede bir istikrar ve güvenlik unsl..iru olarak 
kazandığı saygırılıikla komşu ülkelerin barış ve huzur içinde yaŞarrialirı-
na Çaba göstermektedir: · 

i 1çinde yaşadığımız karmaşık dünya şartlarında ülkelerimiz ara·sm· 
da hiçbir sorun olmadığını memnuniyetle kaydetmek ·· isterim. · Türkiye 
Japonya~nın dünya olaylarına olumlu yaklaşımını ve dünyanın geçi~cİiği 
iktiısadi .kdz sirası.rida bize yaptığı g1bi gelişen üçüncü dünya ülkelerine· 
sağladığı ekonomik yaridımı takdirle karşılaım.aıkıtadır. Buıia ilaveten Ja
ponya'nın önderliğiniz altında gerek uluslararası güvenlik sorunlarına gi
derek artan şekilde katkıda bulunması, gerek dünyamıza buıgün ha'klın 
olan karş1lıklı güvensi:ziliğin yarattığı endişe ortamı i1çinde uluslararası 
politikada faal bir siyaset izlemeye başlaması memnuniyetimize mucip 
olmaktadır. 

Sayın Başba'kan, 

Güzel ülkenize yaptığım bu ziyaretin Türık ·Japon ilişkilerine yeni 
bir dinamizm getirerek özellikle iktisadi ilişkilerimizi daha da g~liştirriıe
ye ves.ile ·~e$kil edeceğini ümi1t ediyorum. 6 Kasım 1983 seçİll:l!leı;ini takj
ben Hükürrietimin i:ktidara gelmesinden sonra Türkiye yabancı yatır:qn
lar için cazip bir ülke halini almıştır. Japon yatırımları ile teknolojisi· 
nin ülk~mize dalha fazla gelmesini arzuluyoruz. Ülkemizin Avrupa. - As
ya • Mrika ' kıtaları arasında müstesna yeri Japon sanayiinin girişimleri 
yönünden de önem arz.etmektedir. Bu bakımdan iktisadi ilişkilerimizin 
~.e C_C\P.h.hk kazanmasını bekliyoruz . 

. ·. r-. : t • . 

Sayın ıBaşibakan 

Bu duyıgu ve düşüncelerle kadehimi Zati-ı.Alilerinin ve .Bayari ,.Naka
sone'nin sağlık ve mutluluğuna, Japon milletinin refalluna ve Türtk - Ja
pon ilişkileriningüçlü geleceğine kaldırıyorum. 
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.BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPON DIŞİŞLERİ BAKANI 

ABE İLE YAPTIGI GÖRÜŞMEDEN SONRAKİ 

AÇIKLAMASI 

21 Mayıs 1985 

Sayın .Albe ile yaptığımız görüşmede İran - İrak saıvaşı konusu üze
rinde durduk. Japonlar İran - Irak saıvaşı ile fevkalede ilgililer. Kanaa
tunca ilginin sebebi petrol un Japon ekonomisi için arzettiği önemdir. 
Japonya iihtiyacı olan petrolün lbüyi:ik bir kı~mını bu bölgeden sağlamak
tadır. 

İran - Irak savaşının devam etmesi bölgedeki stabilitenin bozulma
sı bir takım zorluklar çıkaracak endişesine sahip bulunmaktadırlar. En
dişeleri bu. Onun için bölgede bir an önce sulhun sağlanmasını istiyor
lar. Jaıponlarnnda bizim gibi her iki memleketle arası müsaittir. 

Japonlar ne İran'a ne de Irak'a silah satmamaktadırlar. 

Meseleyi ekonomik ölçüler içinde ,düşünmek gerekiyor. Harp 'biter
se Japon sanayiine da!ha fazla iş 1çıkacak. Bunu da hesap ediyirlar. Bu 
konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. Bunu ifade ettiler. Aramız
da karşılıklı görüş teatisi olacak onlar bilgi verecek, biz onlara bilgi ve
receğiz,; 

Sayın Dışişleri Bakanı Abe ile görüşme sırasında İran Meclis Baş
kanı Raıfsancani'nin Temmuz ayında J aponya'ya geleceğini öğrendim. 

Görüşmemizde Filistinlilerin mevcut proıblemleri üstünde duruldu. 
İsraillerin tl.ııtumları üstündeki gelişmeler değerlendirildi. 

Orta - Doğu prolblem itirafların yumuşatıcı karekterlerinin barışı 
kolaylaştıran 1bir ortam meydana getire'biıleceğini belirttim. İısrail eıko
nomisinin güçlükleri ancak Amerikan yardımıyla geçilebilir. 

Aslında sulha en yakın olduğumuz bir devredeyiz. Bu göıiişü Sayın 
Aıbe'ye anlattım. 

Sayın Aıbe ile ayrıca ekonomik konular üstündede durduk. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPON BASIN MENSUPLARINA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Distinguished memJbers, 
of the press, 

Aadies and Genttemen, 

22 Mayıs 1985 

I t is an honour and privilege for me to ha ve the opportunity of 
addressinıg the mernbers of the national press clulb. Tihe press ıs an in
tegral part of any democratic society. We recognize it as such and respect 
the omportant role it plays. 

It ıs not often that a Turkish prime minister pays a visit to Japan 
My visit is the seoond in almO'St tıhree decades, However, Geography sho-
uld not be an dbstacle, since we have many things in oommon. East of 
Italy, Japon and Turk~y are two countries whidh practice Bberal eco
nomy in democ~atic rule. Batlı are straıtegically important. They are 
wedded to tlheir traditions 1but forward - looıkinıg in tlheir actions. 

The continent of asıa is not foreiıgn to us. Oour nation originated 
there: But times haıve ohanged. Turkey, today, is ~he transit route of pipe
lines, insteaıd of the 'Silk road of t!he pas·t. 

A glance at Vhe .map will suffice to show the stra:tegic and geopoliıti
cal imıportance of Turkey for the western world at present. All natura! 
land, sea and air routes between the strategically crucial areas of Europe, 
Asia and Africa pass across Turkey. 

Tuı:ıkey is an indispensaıble mernıber of tlhe clemocratic club of 
Europe, is als and asian and a middle - eastern country with western 
orientation based on a secular regime. Turkey's multi - regional cultural 
heritage and affinities grant !her unique opportunities in the pursuit of 
an active and diversified foreign policy. She holds me.mbersıhip in ali 
major western organizations such as the council of Europe, OECD, 
NATO and the EEC of wil:ıich s!he is an associaet memfber. She is alsa a 
constituent member of the Islamic Conference. 

Due to the existence of increasingly desta;bilizing factors in the 
region, many middle eastern nations are beginning to realize 1lhat their 
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own national securHy is closely linked witfö that of Turkey wıhioh is a ga
teway to both Europe and to the middle east. 

We are of the opinion, tlhat a stronıg Turkey, wit ha sound economic 
bğase, constitutes and. element of staıbility in the area. 

With the prestige and confidence that Turkey has gained in its re
lations witıh the counties af tıheregion, she can provide a direct and inc
reasingly effective economic and political link between the west and the 
middle east. 

After this brief introduction let me now turn to the political and 
economic develıapments in Turkey. 

In the 1970's, especially after tıhe first oil sıhock of 1973, Turkey 
plunged into increasing economic difficulties. At the same time, we were 
faced with a new and dangerous phenomenon: Terııorism and anarchy. 
Political instaJbili'ty and social unrest compounded tıhese problems. 

The economic problems manifested themselves basically as high inf
lation, slhortage of foreign currency and lack of many consumer items. 

In 1979, I was called in as a hingh - level ibureaucrat to undertake 
a massive economic reilorm p:rıogram. Tıhe aim of fille economic measu
res of JAN. 24, 1980 was simply to creat~ a free market economy. I conti
nued and ela:borated this program as deputy prime minister in the next 
governmenlf:. 

In 1982 a new constitution was appraved by an overwhelminıg ma
jority of tihe natiı0n. I entered the political race, by forming my own 
party, the motherland party. As the general electrions of Nevemiber 6, 
1983, My party won a resounding victory. This mandate was reconfir-
med in t:he local elections in March 1984. 

As soon as we took office, we initiated another program of broad 
economic measures and reforms. 

I 'believe in private enterprise and in the pioneering spirit of the 
individual. Indeed, our economci policy has been a success. 

We liberalized foreign exohange regulations. Turkish lira is almost 
floating. We expanded and encouraged access to foreign imports, credits 
and investment. We opened up the Turkish economy to foreiıgn oompe
tition and ·destroyed the protectionis't walls surroundinıg it for the last 
füty years . 

Many agree t'ha t Tur.key''S success can be a model for ouher deve
loping countries to follow. Nevertlheless, in tıhis endearvour we need the 
continued support of our friends. 
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As a result of our policies, gmwtıh last year was 5.9 % in real terms 
and exports increased by 25 % in dollar terms. Exports, in fact, haıve 
tripled in only a few years time. What i1s more important is tlhat tlhe slha
re oıf industrial goods constitutes today 75 % of oıverall exports reıflec
ting . a structural ohange in Turkey, traditionally an aıgrioultural country. 

11he rise in our inıternational credit rating has been the fastest in 
the world. I do not wist to pretend of course that all of our problems 
have fbeen resoleıvd. However, I can say, that we are looking to t!he future 
with contidence. 

in the econıomic field we believe there is much room for coopera
tion between Turkey and J aıpan. 

Turkey in Vhe west of asia is the most stable country of the middle 
east. J apan ,on t'he otlher hand, is the most developed cuntrly in the east 
of asia. Althouglh there is a great distance wlhic!h separates the two count
ries, tıhis gap is compensated by the similarities in culture and character 
between them. Turkey and J apan have bofü stood against foreign expan
sionism to the south for centuries. But these similarities, we feel, can 
be translated with ease into cooperation and comm.on action. 

Turkey ıs a vast country, nort only in size but i~ opportunity as 
well, with a young, dynamic population of 50 million. The second brid
ge over the bos'.}jhıorus .whiah will be lbuilt wit!h tlhe participation of Ja-

panese firms will, I hope, be only a starter. As you' 'know we signed the 
yen credit agreement for tföe bddge yesterday. · 

Turkey and Japan oould also join their effiorts directed to third 
countries. Tıhe middle east rs particularly o .good arıea to start sucfu a 
cooperation, given rlhe close interest of rboth countries in filıis region. We 
can also jointly undertake tiJ:ıe reconstruction effiorts of botfh İran and 
Iraq,· in the arftermatıh of tihe tragic, devastating war between them. 

As to my visit ot Tokyo, I must first of all express my sincerest 
thanks fur the warm reception extended to us sine eour arrival .to this 
beajtiıful country. 

With prime minister Nakasone, we had very frank and fruitful dis
cussiıons on bilateral as wel las international issues. Our discussions we
re smooth lbecause there has neıver been a problem between our oount
ries. We agreed there is much scope for increaseıd economic cooperatiıon 
and trade. We discussed some concrete issues of cooperation whioh will 
certainly reflect very positiıvely on our political relations in the future. 

I also met the foreign minister, tlhe minister df finance, the minis
ter of miti, the minister of construction, and tihe members of tfhe Japa
nese business community, including dıe members of keidandren. 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA'DA ONURUNA VERİLEN 

YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

22 Mayıs 1985 

- Mr. President, Honoraıble ~AıNEMARU 

- Mr. Speaker of t'he House of Representatives, Honorable SA-
KıATtA 

- !.Mr. President of fhe House of Counselo:rıs, Honor~ble KIMURA 

- Distinıguis!hed Memlbers of J apanese - Turkislh Parliamentary 
Good - will Aıssociation 

- DistmguiShed ıMembers from the Diet 

I feel privileged to address such a g:rıoup of distinguis!hed mem
bers form the Honoralble Dietd. 

I have viısited your beautiful counrtry earlier on difıferent oocasions 
in different caıpadties. I am deli~hted to visit Japan this üme as the Pri
me Minister of Turkey. 

1 would like first of all, to tıhank you for your kind words regar
<ling myself and my country. 1 consider ~hem as a express1on of the fri
endly foelings of your countrymen towards Turkish people. 

Ties of friendsihip, sympart:Jhy, mutual respect and s!haring of the 
same values and aspirations brinıg our nations closer. in faot, the con
tinent of Asia where our roots originate, in spite of tlhe great distance 
between our countries, does not separate but unite us. We bot111 haıve a 
long history and a rioh culture. 'flhis gave rise to tradi·tions in our res
pective countrieıs bearing strikinıg resemlblances. The silk road cultivated 
these traditions some of which are notaıbly influencing our present day 
societies. Furtıhermore, in view of geostrategy and existing polarization 
in world politics, Turkey and Japan share the similar fonctions in in
ternational relatiıons. 11hey are indispensable elements to the peace and 
security of their respective regions far the benefit of the entire Wes
tern World. We note with satisfaction that there are no political proib
lems ıbetween our countries, 1 came here to confirm t:he importance 
which Turkey attaches to fhe Turkish - Jaıpanese relations. 
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We are pleased to observe that there is nothing tfrıat prevents us 
from f urrlıer developing and strengtıhening these relations. I am con
v.İnced ·tll:ıat tıhe widening of tllıe soope of our relations and its extension 
to the otlher fields will be mutı~ally beneficial. Therefore, let us build 
upon already existing friendslhip and a common posture, a close coope
rative relationship, active in tone, diversified in oontent and fıoıward 
looking in perspective. 

Turkey rs a democracy witili shared values of tlhe West. It is a Mos 
lem oountry ıbut proud to have a secular system. It is part of vhe Middle -
East but valualble partner of tıhe West, as well. Its amlbition is tx> live in 
peace and prosper. Not long aıgo, Twıkey was sufbject to great destaıbi
lizatiıon efforts fbotJh from inside anda outside. Terrorİsm on the left and 
dght claimed 25 lives a day. There was a complete 1brea:k<lown of the ci
viılian authority. We were at tH:ıe 1brink of a cirvil war. The restoration of 
pluralistic democraıtic parliamentary system in Turkey after tihe gene
ral elections held in November 1983 is the proof of tıhe deep attachment 
of tıhe Turkisıh people to democracy. 

We are trying to adhieve two things at a time, namely strengthe
ning democracy and furtherinıg free enterprise and free market eco
nomy. A closed national economy is rapidly giving way to a new busi
ness oriented ol!tward .loo'kinıg sodety. 

in the last five years exports tripled with 75 % industrial goods ta
king the lead. Foreign trade was Hberalized. So were fioreign exchange 
regulations. The Turkish Lira is now practically floating. Eore1gn invest
ment procedures were streaımlined and its applicatiıon processing wa~ 
accelerated. A free market eoonomy ibased on free enterıprise was es
ta:blished. in 1986, free trade zones and industrial - areas ·shall be ins
tituted. Soon, in1ernational lbusiness community shall be able to select 
i ts zone or area, esta!blish its ıbusiness directed to the domestic and third 
countries' markets 1!here, and shall enjoy its privileges in Turkey. A re
form in public administration is underway to minimize bureaucratic 
formalities. 

As . a result af tıhe measures I have mentioned, sustained growth is 
aohieved and gradually gaining momentum. As deıvelopment hastens, de-
mocracy'1s roots grow deeper. We may not have all remedies but we lhaıve 
rhe will, Turkey is on the move. H haıs already become the island of 
peace and prosperity in the turfbulent Middle - East. 

Your development has been phenomenal in recent history. Many 
look East, namely to Japan, for inspiration or as a possifble model. Tur-
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key, as well, is keenly interested in your unique experience. At this sta
ge of development, we· are ready and can absoro your ex-perience arrd 
·what it entails. A direct relatiıonslhip between our business secrors wifh 
the support ·of Yl()ur Government, s/hall ensure tıhe flow of tıhis experience 
to Turkey. 

We had fruitful talks with my distinguished oolleaıgue Prime Minis
ter Mr. Nakasone. Together, we viewed our relations in all fields and 
looked-for the possifbilities of their furtıher development and strenıgthe
ning. · Irt · this perspectirve, I lbelieve that the parliamentarians of !hot1ı 

oountries have a role to play, a mission to folıfill. They slhöuld acüvely 
support and encourage tıheir respectirve governments as well as· husiness 
sectors t6 take initiatives in advancing our relations. With ·t.hese tllıoug
hts in ·Jlıiİıd, I welcome t!he · recent formation ·of J apanese -·· Tunkish Par
liamentary Good - will Associa1tion and believe that it s'hall be :a new 
drivinıg force in the development df our relations. 

.. . 

Ladies and Gentlemen, . r 

· I t ·:is a . source of particular pleasure for me to address you, the 
representatives of the Japanese busines5 community tıhis aıfternoon. 

In the post - war years, we in Turkey haıve followed with great in
terest and deep admiration tJhe ıbri1liant performance of t!he J apanese 
economy. That is why I anı deligıhted to harve tıhis oppoı:tunity of mee
ting you, whom I consider to ·be 1!he architects of fille fapane.s~ economic 
miracle . . 

Turkey and J apan are at t!he opposite extremes of the continent of 
Asia. _Despite the great distance that epartes our two countries, there 
are a number of similarites in our recent history. 

During the 19th century, Jaıpan opened its gates t~ tlıe outs~de 
world and successıfully adopted western tedhnology and . industrial met
hods. The bolçl reforms carried out iby Japan during tıhat ' p~iod attrac
ted the attention of Turkish intellectuals, and I fbelieve our gteat leader 
and reformer Kemal Atatürk must ha ve been influenccd by the J apa
nese model w.hen he undertook the modernization of Turkey over 60 
years ago. 

Today, we regard Japan as a country that has been alble to success
fuHy adopt modern tedhnology wıhile preserving its traditional culture 
and identity. 

As a se1f - conscious nation with a strong sense of history and a 
cultural tradition going back many centuries, we Turksih are fıollowing 

382 



with intE;rest the developr.p.ent of your sodety. Just as the Japanese ex
perience is attracting our attention, we think 1ıhat recent developments 
in Turkey deserve your close attention. I will tell you Why. 

Durinıg the post -war years, the Turkish economy e~perieİıced ra
pid growth and what was essentially a rural- agricultural economy ma
de ,great strid.es in industrialization. The policies of the day, b~ore filıe 
oil shocks, were 'based on import sulbstitution and there was hearyy sta
te intervention in t!he economy. Foreign trade accounted fora very ·· small 
share of the Turkish eoonomy. However, Turkey did manaıge to achieıve 
a healrhy grow~h rate of 6 to 7 % durinıg the 195ü's and 1960's. T!his 
was made possilble hy t!he relatively large Turkisllı market, :by 1Jhe aıbu
dance of the country's natura! resources and by Turkey's albility to feed 
itself. It was also helped iby cheap energy. 

The two oil shocks of 1973 and 1979 completely upset the· traditi
onal lbalance of the Turkish economy and a new policy orientat~on ·be
came imperative. 

In January ôf 1980, a new economic polioy was launohed. This eco
nomic policy was designed to restructure the Tunkish economy and 
open it to the outside wordl. In line with this policy, an effort was made 
to giıve greater scope tö. market forces. New monetary and fiscal policies 
were adopted to · curib inflation. Measures to refor.m the state econıomic 
enterprises were taken and a realistic foreign exchange rate for the 
Turkish currency wa:s set. A number oıf export promotion measures we
re taken. 

As a result of t!his new economic policy the Turkish economy !has 
unde1'gone a rnajor transformation over ~he last five years. Since 1980, 
our exports increaısed tihr~e fold and our imports doubled. Tihe compo
sition of nur exports alsa changed in a fundamental way, with indust
rial and processed goods now accounting for 75 % of the total. Inflati
on has been gr.eatly reduced, although we oonsider our present rate of 
inflation to 'be still too high and we are trying to reduce it f.urtlher. ~here 
has heen a .s1gnificant increase in the amount of fure1gn caıpital inves
ted in Turkey and we expect this increase to accelerate oıver tlhe next 
few years. Last year our gross national product grew by 5.7 % and we 
are planning to achieve a yearly growt hrate or 7 % by 1988. 

Following the electoral victory oıf t\he Motherland party in Novem
ber 1983, and tıhe formation of our government, new measures !have been 
taken to press on with the modernization and the . structural adjustment 
of füe · Turkish econıomy. Fore]gn exchange regulations have been simp-
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lified and lilberalized, quantitative restrictions on imıports haıve been re
moıved, export subsidies are being phased aut. Bureaucratic foı:ıınalities 
and red tape have been reduced and, wherever possible, eliminated. New 
areas of economic activity have been opened to tıhe private sector and 
a programme of gradual privatization of certain state economic enterp
rises has been launohed. New legislation has been introduced to furtlher 
encourage foreign investments and major reforms have been undertaken 
in the banking sector. The tax structure has been modernized through 
the in1:roduction of the value - added tax. 

As a result of these deve1opments, 1Jhere is a new TuI1key whioh can 
offer great possibilities in a numlber of areas far tihe enterprising Japa
nese lbusinessman. 

First trade. Turkey is a market of 50 million people witih a dyna
mic economy and tihe possilbilities for sellinıg Japanese products in my 
country are very good. 

Last year Turkey imported oıver 350 million dollars worth of J a
panese goods, and this figur:e is bound to increase. But I must point 
out Vhat Turkey also wants and expects to sell more to Japan. Turkey 
is no lonıger tıhe exporter ofa few ıhundred items of traditional products. 
Today, Turkey exports thousands of items of high- quality, industrial 
products and many df these products can find a market in Japan. 

I am appealing to you to make an effort to purchase more Turkish 
products far sale in Japan. As a decloping country with an adverse iba
lance of trade, Turkey can only ibuy to the extent t1hat it is alble to sell. 
We are making a major effort to export to Japan lbut, fur success, we 
alsa need the cooperation af tihe Japanese business community. 

The second area of int·erest is in 1tihe possi!bilities Turkey offers to 
Japanese .investors. Turkey has a younıg la:bour force of skilled, harcl -
working, disciplined workers. It also has tedhnical personnel, engineers 
and managers who are capaible df assimilating modern techriology and 
who are eager to go into joint ventures with foreiıgn partners. Turkey 
has vast na1:ural resources, many of w!hiclı are still unexploited. Turkey's 
agricultural possrbilities are suclı tlhat it is just a matter of time for it 
to become the bread basket of tlhe Middle East, Furthermore, Tutke.)r 
has an excellent investment climate whidh is attracting the attention of 
husinessmen from ıbo1Jh Europe and Nortıh America. Finally, Tur1key 
enjoys political stalbility within a democratic system. 

Given these possibilities offered by my country, I am confident 
that tihere will be a major inflow of fıoreign capital to Turkey dudng the 
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coming years. Those wıho invest in Turkey will benefit not only from thc 
growing Turkish market but will also 'he aıble to export with ease to the 
European Economic Community. As you may know, we have an associ
ation agreement wi1fö the European Community which allows our indust
rial products unlimited, duty - free access to this important market. We 
have also estaJblished good trading links witıh ali of the countries of the 
Middle East, so that investors in Turıkey can also enter these markets 
with relative ease. Turkey has an addiüonal geograpıhical advantage in 
lbeing next door to the Soviet Union and tıhe Socialisıt countries of Eas
tern E ur:ope. 

In sıhort, Turkey's geographical location, its physical features, its 
natura! and human resıources, a~d iıts developed infrastructure give it 
unique advantaıges as a choice location for investing. I am appealing to 
you to look very carefully and closely in to the possilbili ties offered by 
Turkey. In tıhis connection, I would like to underline the free trade zo
nes and the free industrial zones tfhat are being estafblisıhed at strategic 
locaüons on our coast. No investment decision sihould be made witlhout 
seriously considerinıg Turkey. 

There is also a tihird area of possi'ble cooperation between our 1.wo 
countries. 'Dhis relates to Japanese firms operating in tlhe Middle- East. 
Such firms require labo~.r, they rl;;.quire middle level teohnical people, 
füey require managers and engineers. All of t:hese we can supply from 
Tut.key at a fraction of the cıost of getting a man of the same qualifica
tions from Japan or Europe. We can also provide construction materials, 
equipment and other supplies from Turkey. Our Turkislh firms have 
been undertaking ali kinds of projects in Middle East countrdies over 
tıhe last few years. The cumulative total value of the projects being 
carried out ıby Turkish contracnors in Middle- East countries has ex
ceeded 15 billion dollars and it is still growing. These Turkis!h firms, 
wiuh their experience and witıh their intimate knowledge of Middle East 
corditions can be valua:ble partners to Japanese firms. We expect to see 
many suc'h partnerships in the coming years, and especially after illıe 
Gulf War ends and the big reconstruction effort gets underway in Iran 
and Iraq. 

I have tried to indicate a few of the areas in which I think we can 
engage in fruitful cooperation in the coming years. Up to now, our con
tacts and our cooperation have been limited because Turkey's eoonomic 
interaction witfu the outside world has been limited. But now that we 
are successfully enga:ged i.n opening our economy to the world, it is only 
natural that we should get more involved wiıth J apan. 
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Our determination to develop our cooperation witıh Japan is sym
bolized by my presence in your oountry as the first Turkish Prime Mi
nister to visit Japan in rhe last three decades. It is symholized also by 
our awarding tıhe prestigious contract for the second intercontinental 
bridge linking Euı:ıope and Asia over the Bosphorus to a J apanese - Tur
kish consontium af ıbuilders. A further symhol is our participation in 
the Tsuku'ba Fair this year. 

These events may appear unrelatıed. But ta1ken toge1iher, tıhey sig
nify tıhe dawning of a new area in our cooperation in whioh you and 
your Turkish counterparts will link hands to bring greater prosperity 
to our two nations. 1 anı certain tıhat you are prepared to garsp the new 
opportunities we are offering. 1 can assure you ~hat we in Turkey are 
fully prepared for the exciting period that lies ahead. 

Thank you. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA'DA BANKACILAR 

DERNEKLERİ FEDERASYONU ÜYELERİNE 

YAPTIGI KONUŞMA 

22 Mayıs 1985 

Türkiye tarihi geçmişi olarak çok eskiye ·dayanan temellere sahip 
bulunmaktadır. Türkiye özellikle 19. Yüzyıldan beri muassırlaşma sı
kıntıları geçirmiştir. Özellikle sanayileşme ve dışa açılmada büyük mü
cadeleler vermiştir. 

Türkiye uzun süre tek !batılı yönetimden 1945 lerden sonra tercih
leri doğrultu_sunda çok partili .hayata geçmiştir. Ekonomik tercihleri 
bu dönemde önce ferdi teşebbüse önem verilmiş ve bütün Dünya' da 
et'kisini gösteren 1930 ekonomi'k krizinin tesiri ile Devletcilik modelini 
bir dönem uygulamıştır. Çok partili !hayatın (başlaması ile Türık Bkono
misinde iiberal temayüller giderek artmıştır. 1960 lardan sonra planlı 
ekonomik tercihi uygulanmıştır. Hele 1977 den sonra terör ve anarşi 
korkusu eko110miyi felç etmiştir. 1974 ten başlayarak ülkeyi oldukça 
kötü şartlara götüren anarşi ve terörün ortadan kaldırılması ancak 12 
Eylül 1980 harekatı ile sağlanalbilmiştir. Askeri ara rejim döneminde 
hükümette ekonomiden sorumlu Başıbakan Yardımcısı olarak göreıv al
dım. Bu dönemde enflasyon % 100 den % 35'e düşürülmüştür. 

Türkiye'de 1,5 yıldır sivil yönetim olup ülke giderek istikrarlı ve 
güvenli bir düzlüğe çrkmı·ş bulunmaktadır. Ülkenin döviz rezervleri arttı, 
fakat enflasyon bizim beklentilerimizin üzerinde kaldı. Biz bu enfla:syon 
konusunda kararlıyız. İlk hedefimiz enflasyonu yüzde 35'e, daha sonra 
ise yüzde 25'e düşüreceğiz. Bu çaıbalarımız sonucunda Türkiye'nin kendi 
imkanları ile bir yere gelemiyeceğini anladık ... Dışa açıldık Bu nedenle 
ihracatımız içindeki sanayi sektörünün payını artırdık. Dış bankalara 
açıldık. Bankalar geldi. Amerikan bankalarını kabul ettik. Şu anda bu 
bankalar Türkiye' de birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedir1er. Bu 
bankaların gerçek rakibi ve alternatifi Japon bankalarıdır. Bu rekabete 
girin. Bugün Türkiye' de sağlam bir ekonomik ve siyasi istikrar meıvcut
tur. Yarın seçim olsa biz kazanırız ... » ülkemizde 'bankacılık sektöründe 
daha çok Japon varlığı arzuluyomz, çünkü Türkiye'ye daha çok Japon 
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yatırımı çekmek istiyoruz. «Türk - Japon işibirliği ile fiyatta herkesle 
rekalbet ede'bilen kaliteli mallar üretileıbilir. Bu mallar yalnızca Türk p:ı
zar1arında değil Avrupa ve Ortadoğu'nun kazançlı pazarlarında da satı
l~bilir. Bunlar, Türkiye'nin ana çıkışlarıdır ve her iki pazarla da Türki
ye'nin iyi ticaret bağlantıları vardır. İslam dünyasının ekonomik lideri 
olmak yolundayız. Her yıl İslam Konferansı toplantılarında bu gelişme
leri kendilerine anlatıyoruz. Avrupa'ya da bağlıyız. Ortak Pazar'a üye 
olacağız. Bütün bunlar gelişirken neden ille de Japonya diye bir sont 
sora'bilirsiniz. Ortak yönlerimiz var ... Biz Asya'nın :batısında, fakat do
ğudayız, siz Asya'nın en doğusunda, fakat batısındasınız. Asya ve Orta
doğu' da lmmünizm tehlikesine karşı bir sigortayız ... » 

Dünya ekonomisinin günümüzde gö~terıdiği hareketlilik ister iste
mez hızla diğer alanlarda da etkisini göstermektedir. Ameri:kan ekono
misindeki dalgalanmalar çok kısa zamanda diğer ülke ekonomilerini de 
etkilemektedir. Doların ekonomi gücümüzü tahrip etmesini ancak biraraya 
gelerek önleyelbiliriz. Bu konuda biz Asyalılar dayanışma içinde olmalı
yız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL SİNGAPUR'DA GAZETECİLERLE 
YAPTIGI GÖRÜŞMEDE GAZETECİLERİN SORULARINA 

TOPLUCA VERDİGİ CEVAPLAR 

24 Mayıs 1985 

Japonya'da yaptığımız temaslar son zamanlarda büyük geli şmeler 

müşahade etmekteyiz. 

Japonları bu defa Türkiye ile ilişkilerinde eskiye nazaran tahıni
nimden fazla sıcak 'buldum. 

Kanaatımızca önümü:z:deki dönemde Türkiye'de Japon müteşelbbi
sini daha fazla göreceğiz. Muhtemelen ekspres yolların yapımında iş yük
leneıbilecekler. 

Japonya, teknoloji bakımından taıhminimizden de ileri bir ülke. 
Dünya çapında 'bir sıralama yapacak olursak, Af)'.den sonra Japonya, da
ha sonra da .. Aıvrupa gelir. Bunu 'bilmek gerekir. Çoık ileriler. 

Bazıları aca!ba Japonya'nın Türkiye'ye bu yakınlığına ne seıbep ol
du diye sorabilirler. 

«Bunun en fb?yüık sebelbi, Türkiy·e'nin artık siyasi ve ekonomik ba
kımdan stabil (istikrarlı) bir ülke haline gelmesidfr. 1969'da da heye
canlılardı, arpa daha sonrcuki gelişmeler ilgilerini durdurdu. Tür.kiye, J a
ponya için birçok bakımdan caziptir. Bir kere, 50 milyonluk pazardır. 
İşçisi çalışkandır. Bunu, Ortadoğu'da ve Avrupa'da ispatlamıştır. Ziraat 
ve turizm \bakımından .da büyü'k potansiyeli vardır.» 

J aponyanın Türkiye'ye ilgisinin artmasının .selbeblerinden birisi 
köprü iıhalesine başlayanlar çıkabilir. Japonlar bizim politikamızı da 
iyi biliyorlar. 

Japonlar genellikle ~haleyi aldıktan sonra kredi verirlerdi. Bu defa 
bize, kredi verileceği meıktuibu, dalha önce gelmiştir. 

Boğaz Köprüsünün statüsü yap - işlet - devlet formülünü uygula
maya müsait değildir, bu bakımdan 'bu formülü, lbu konuda uygulama
dık. 2. Boğaz Köprüsü çevre yollarla birHkte 200 Km. eıbpres yoldan 
meydana gelmektedir. 

Japon - Türk işlbirliği alanlarının neler olabileceğini geniş düşün
mek gerektiğini belirtmek isterim. Japon müteahıhidi Ortadoğu' da'ki in
şaat için Türkler ile işbirliği yapabilir. Otomotiv alanına da giriyorlar. 
Elektronik alanında !başka gelişmeler, temaslar da var. 

Türkiye olarak Uzak Doğu ile münasebetlerin geliştirilmesine çalı-· 
şacağız. Singapur«da yakında bir büyü:k elçilik açacağız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL JA~ONYA BAŞBAKANI 

SAYIN YASUHİRO NAKASONE'YE JAPONYA 

GEZİSİ DÖNÜŞÜNDE GÖNDERDİGİ 

TEŞEKKÜR MESAJI 

His Excellency 

Y asuhiro Nakasone 

Prime Minister of Japan 

TOKYO 

Dear Prim Minister 

28 Mayıs 1985 

Upon my return from your beautiful country, I would like to exp

ress my,_ heartıfelt thanks for the warm hospitality and excellent recepti

on whicıh You so kindly extended to me and my delegation during our 

visit to Japan. I sincerely believe that the talks we ha:ve had on matters 
concerning our bilateral relations and tfüe international situation have 
been fruitfol in many ways. 

I have every reason to hope that this visit and its beneficial results 

will pave new avenues for tföe fur·rher strengthening of the traditional re

lations of friendship ibetween Turkey and Japan. 

Mrs. Özal joins me in presenting to you and Mrs. Nakasone our best 
regards and wishes far your continued success and your personal health 
and happiness as well as for the prosperity of the J aıpanese people. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BANGLEDEŞ DEVLET BAŞKANI 
SAYIN ERSHAD'A BANGLEDEŞ'TE MEYDANA GELEN TABİİ 

AFET SEBEBİYLE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

26 Mayıs 1985 

His Excellency 

Hussain Muhammad Ersıhad 

President of the People's Repuıblic of Bangladesh 

I am deeply slhocked and grieved by the news of tlhe great loss of 

lives and properties caused by the disastrous cyclone which affected the 
coastal areas of Bangladesh. 

On benelf of the Government of Turkey and on İny own behalf. I 

~ncere condolences tıo Your Excellency and throught you ta the .tamilies 

oif rlıe victims of 1Jhis natural disaster. 

Please accept, Excellency, the assurances of my higıhest considera

tion and esteem. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI YAVUZ 

DONAT'IN DEMOKRASİ, SİYASİ İSTİKRAR, ASKER MÜDAHALELER 

VE SİYASİ HAKLAR KANUNLARINDAKİ SORULARINA 
VERDİGİ CEVAPLAR 

26 Mayıs 1985 

Soru : Sayın Başbakan size TV' de Batı ilkelerindeki enflasyon ora
nı ile Türkiye arasındaki fark konusunda soru sormuştum. Bunun bir 
siyasi tarafı var. Zaman zaman yazılarımda da işliyorum. ABD'ye gittiniz 
oradaki demokrasjyi gördünüz, Almanya'ya gittiniz, oradaki demokrasiyi 
de gördünüz. Japonya' daki demokrasiyi birlikte görme imkanını bulduk. 
Bu ülkelerin kalkınmasının temelinde siyasi istikrarın rolü ve önemi 
açıkça ortada. Türkiye1 de siyasi istikrarın yeri nedir, önemi nedir? Bu 
nasıl sağlanacaktır? Geçişte olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan 
sonrasını nasıl görüyorsunuz? Bir de on yılda bir meydana gelen müda
haleler. Bu konuya da girmenizi rica edebilir miyim? 

C .e v a p: Hadiselere şöyle bakalım, yani bazı ülkeleri alalım, kısaca 
durumlarına bakalım. Amerika'yı tabii bir örnek olarak almak mümkün de
ğil. Çok büyük bir ülke. Dünya lideri durumunda. Batı'nın lideri durumun
da. Yalnız orada dahi stabilitenin, politik stabilitenin önemli olduğunu 
gösteren çok enteresan tecrübeler var. Ben hatırlıyorum 1972 senesinde 
Nixon ikinci defa seçildi ve o tarihte bu meşhur 'Watergate olayı çıktı. Ar
kasından Amerikan hükumetinin durumu ,zayıfladı. Kongre daha büyük 
bir kuvvet almaya başladı. Arkasından Carter de zayıf bir cumhurbaşkanı 
olarak tanınır ve dikkat edilirse taa Reagan gelinceye kadar Amerikan Do
ları değer kaybetti. Yani mark karşısında, benim hatırımda kaldığına göre 
1971 ilk para operasyonu 2.71 mark = 1 dolar şeklinde başlamıştı. Oradan 
bunya kadar taa 1.5 marka kadar değeri düştü. Ne vakit ki, tekrar, Ameri~ 
ka'da politik stabilite, bilhassa Reagan zamanında ortaya konuldu. Yani 
artık sarsılmıyor, Amerikan Doları'nın 'değerinin yükseldiğini müşahade 
ediyoruz. Bu dönemde aşağı yukarı mark-dolar münasebeti 3.40'a kadar 
çıktı. 

Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Çünkü tam bir örnek alınacak mem
leket değil. Örneği Kore' den ala1ım. Güney Kore ... 1960 yılında bizimle aynı 
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durumdaydı. Hatta biz biraz daha iyiydik. İhracat bakımından, sanayi ba
kımından ... Zaten arazimiz de büyüktür. Nüfusumuz da onlardan fazladır. 

1960' da her iki tarafta da askeri müdahale oldu. Ben öyle hatırlıyo
rum, Sigma rejimi bizden evv.el değişti. Bizde de öyle oldu ama biz de
vamlı zikzaklar yaptık. Orada zannediyorum Park -diye birisi geldi serbest 
ekonomik sistemi oturttu. Onlar free-market (açık pazar) konusuna taa 
1960'da başladılar. bizden demek ki, 20 sene önce ve Kore füracatı, bizim 
2 milyar 200 :milyon dolar olduğu 1970 senesinde 20 milyar civarındaydı. 
Bugün Kore sanayi bakımından, diğer şeyler bakımmdan bizden epey iler
lediler. 

J aponya'nın gelişmesinde benim gördüğüm en önemli faktörlerden 
bir tanesi de şu: Liberal Demokrat Parti İkinci Cihan Harbi'nden sonra 
hala iktidardadır. Tabii Amerikan şemsiyesinin de önemi var orada. Ja~ 
ponya silahlı kuvvetlerine hemen hemen 'çok az masraf yapmıştır ondan 
sonra. 

Almanya' da aynı şekilde 1969'a kadar sağ bir hükümet devam etmiş
tir. Bunun !bÜyük bir kısmında meşhur Adenauer bulunmuştur. Stabilite 
sonunda Almanya, o harape halinde, Avrupa'nın bugün en kuvvetli ülkesi 
haline gelmiştir. 

Ben daha ziy~de şunu söyleyeceğim. Türkiye tec~übesi de bunu gös
teriyor. Türkiye tecrübesi şu: 1980'den sonra zikzak etmeden bir politika 
uygulamışız. İlk hükumet zamanında başlamış 1980, 24 Ocak'la askeri hü
kumet döneminde devam etmiş aynı politika ... Ve biz şimdi o politikayı, 
tabii yeni şartlara göre daha kuvvetli bir şekilde ,devam ettiriyoruz. Bak
tığınız zaman, o dört senelik, beş senelik devrede Türkiye'nin· de çok bü
yük mesafeler aldığını, dünyanın şartları içerisinde gene müşahade etmek 
kabildir. Bunu ben söylemiyorum, dışarıdaki insanlar daha rahatlıkla söy
leyebiliyorlar, bu işleri bilenler ... 

Bu da stabil bir ortamın veya kararlı politikanın .ister biz olalım ve
ya biz olmayalım -Yani bizden sonra da devam etmesi lazımdır manasında 
söylüyorum- devam etmesi ... Tabii aynı insanlar olursa, aynı politikaların 
devamı ldaha garanti olur. Genellikle böyle olmuştur. Bu .olur mu olmaz 
mı? Biz 1988'e kadar götürürüz, ondan sonra da halk bize tekrar derse ki, 
(Tamam, siz devam edin) götürürüz. 

1982 senesinde İzmir' de İktisat Kongresi'nin kapanışında bir konuş~ 
marn var. Eğer onu bulursanız, bir ara okumanızı tavsiye ederim. Orada 
Türkiye'nin on sene içerisinde belli noktalara gelebHeceğini, ama gelebil
menin şartını da zikzak yapmadan bu .politikaların hiç sapmadan uygulan-
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ması şeklinde tarif ettim. Onu yaptığımız takdirde on sene sonra, işte bazı 
hayran olduğumuz memleketler var, görünce ne olmuş diyoruz, onlarla biz 
de mukayese ediliriz çok rahatlıkla. 

Soru: Bu arada bazı eleştiriler var. Bu işleri yasakların gölgesinde 
yaptığınız gibi... Sizin sadece işin ekonomi bölümü He meşgul olduğunuz, 
yetkilerin paylaşılması veya diğer tabirle parsellenmesi gibi... 

Ve siyasi haklar meselesi de zaman zaman gündeme gelir . Siyasi hak
ların verilmesi Türkiye'ye bir rahatlık mı getirir? Yoksa istikrarı mı bo
zar? Başbakan olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? 

Cevap : Memleketimiz tabii belli bir 1devreden geçmiştir. Bu konular 
konuşulduğu zaman genellikle geçirdiğimiz dönemin vahameti, sıkıntısı 
unutuluyor. Tabii geriye dönüş olmayacağına göre, acaba şunu şöyle yap
sak ne olurdu diye bir tahminde bulunmak da mümkün değildir. Hele po
litik hadiseleri bu bakımdan tahmin etmek çok zordur. 

Geçirdiğimiz bazı tecrübeleri var 1960 sonrası. .. 1971 sonrası geçirdi· 
ğimiz tecrübeler de var ... Bu tecrübelerin altında, bu devrenin nasıl geçi
rilmesi konusunda bazı düşüncelerim var. Bir kere ekonomik meselelerin 
sağlam oturtulması lazım. Yani Türkiye'yi sıkıntıya sokan, politik istikrar
sızlığa da sürükleyen hadiselerin altında yatan husus ekonomideki zorluk
lardır. O vakit, birtakım politika karışmaları çok rahat olmay başlıyor. 
Eğer ekonomi sağlamsa, politik karıştırmalar daha asgariye iner. Hiç ol
mazsa karşı gelinebilir veya onlara mani olunabilir. Bunu gördüm. Çünkü 
geçmiş tecrübelerde, baktığınız zaman hep bu hadiselerin evvelinde eko
nomik şeyler var, büyük sıkıntılar var, döviz sıkıntıları var, darboğazlar 
var, ödemeler dengesi büyük problemleri var. Onun için bize belki (Buna 
çok önemi veriyor) diyorlar ama, doğrusu da budur. Bir kere .bunu temin 
etmemiz lazım. 

İkincisi tabii geçen yılların tecrübelerinden istifade etmek lazım. O 
zaman ne olmuş, nasıl olmuş, nasıl görülmüş, bunu aynı noktalara bir da
ha döndürmamek lazım. 

Bugün dışarıda (İnsan hakları '.aynen Avrupa' da olduğu gibi değildir. 
Siz gerisiniz) diye münakaşa edenler var. Bir çok ülkeye baktığınız zaman 
bizden çok ileri olduklarını söyleyemesiniz. Onu da ifade edeyim. İsim söy
lemek istemiyorum ama., ~atılı sayılan birçok ülkeye baktığınız zaman 
bizden ileri olduklarını da söyleyemem. Herkes kendi sosyal bünyesine 
göre bazı tedbirler alır. Hele bizim gibi, üzerinden çok büyük tecrübeler 
geçmiş bir memlekette ... Biz bazen yoğurdu üfleyerek yersek bundan kim
senin gocunmaması lazım. 
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Ben politik bakımdan Türkiye'yi 1988 seçimlerine kadar herhangi bir 
sıkıntıya düşürmeden götürmeyi ~esas almışımdır. Yani en büyük mesuli
yetlerden birisi bizim üzerimizdedir. Yarın götürülemezse bize bulunur ka
bahat. Bunu o manada söylüyorum. Ama bunu temin için de biz suhulet
le hareket etmeyi, kavga ortamı ryaratmamayı, meseleleri diyalogla, konu
şarak halletmeyi daima tercih ettik. Belki önümüzdeki, iki senesi geçiyor, 
üç-üçbuçuk senemiz daha var. Türkiye'nin üç-üçbuçuk senesinin de böy
le olması lazım. Kavgaya götürmeden suhuletle meseleyi götürmemiz la
zım. Ben daha önceki dönemleri de inceledim, 1960, 1971 sonrasına da 
baktım. Politik iktidarlar, yani askeri müdahalelerden sonraki 971 hadise
sinde 73'e kadar gelmiştir, seçim 73 de yapılmıştır. Onu ben müdahale 
ortamı kabul ediyorum. 71'den 73'e kadar ... Öbür tarafta da 960'da 961 
Ekim'ine kadar gelmiştir. Baktığınız zaman gelen siyasi iktidarlar hep ko
alisyon iktidarı olmuş, yani demokratik yolla gelenler ... ve her iki halde 
de 9 aydan fazla sürememiştir, yani yıkılış, başka biri kuruluş, o da belli 
bir süre gitmiş. Bu sefer bir koalisyon iktidarı yok. En büyük farklılık bu
dur ve biz birbuçuk senedir de iktidardayız. Bunu beş seneye tamamla
dığımız zaman görülecektir ki bir çok şey Türkiye' de tahminlerin ötesin
de yapılmış olacaktır. 

Tabii, bu politik atrp.osfere de .kolaylık getirir. Belki demin söylediği
niz birçok konuları daha· kolay halleder hale gelebili:ı;iz. Yani sıkıntdar 
azalırsa ileriye daha ümitle bakılırsa bu meseleler daha kolay halledilir 
hale gelir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 
YAVUZ DONAT'IN AFLA İLGİLİ SORUSUNA 

VERDİGİ CEVAP 

28 Mayıs 1985 

S o r u : - Afla ilgili bir çalışmanız var mi? Bu konuda ne düşünü
yorsunuz? 

Cevap : - Çok dikkatli olmamız gereken bir konu, Bu yaz üs
tünde çalışırız. Ortam elverişli olursa Eylül' de kanunu getirebiliriz Af 
konusunda proıblemler bulunmaktadır. bilindiği gibi pişmanlık kanunu 
geri dönmüştür. Affın başlangıcından önce bu kanunun çıkması gerek
mektedir. 

Af çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
Affın iki tarafı keskin bıçağa benzemektedir. 
Pişmanlık yasası geri döndü. Bakacağım iki üç ihtimal vardır. Ya 

O kanunu hiç çıkarmayız. O vakit af tarnamıyle tehlikeye düşer veya ba
karız, değişiklik yapar, çıkartırız ya da değişiklik yapmadan çıkartırız. 
Bunları inceleyeceğim . Çünkü hakikaten affın b.-ışlangıcından evvel bu
nun çıkması lazımdı. Gördüğüm şey buydu. 

Teröristlerin de çok sıkıştığını biiiyoruz. Eski örgütler çözülmeye 
başlamışlardı. Böyle bir kanun bunları daha kolay çözerdi. Hatta lafı 

çıktığı anda, etkili oldu. Bakınız çok yakalanmalar var. Şimdi bunun 
tekrar çıkmama ihtimali bunları sımsıkı tutabilir diye endişe ediyorum. 
Biz sözümüzü şöyle söyledik. Dedik ki, bu işi bir çııkartalım, memleketi 
bir emniyete alalım, biraz daha iyi emniyete alalım, zamanla sıkıyönetim 
de kademe kademe kalkıyor, arkasından bir af hikayesini gözönüne ge
tirelim. Bu yaz bunun üzerinde çalışırız, eylülde de kanunu getirebiliriz, 
eylül veya en geç ekim. 

Yalnız af konusunda çok problemler olduğunu da söyleyeyim. Ge
nel birtakım suçlar var. Yankesicilik, şu, bu, gibi affedilebilecek bazı 
suçlar olabilir ama bir de insana karşı işlenen suçlar var. Orada bazı 
problemlerimiz var. Çünkü bu, iki tarafı keskin bir bıça'k gibidir. Yani 
affettiğiniz sevinir de, o sıkıntıya giren, ona karşı suç işlenen (Niye bu 
adam üç senede çııktı?) diyebilir. Böyle birtakım problemleri var. Bun
lara solisyon nasıl buluruz? Tabii hukukçular bir taraftan, sosyal bilim
ciler bir taraftan bu meseleyi bu yaz bir gözden geçirirler diye düşünü
yorduk» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ İLE 
İLGİLİ OLARAK YAPTIGI AÇIKLAMA 

29 Mayıs 1985 

Yunanıstan Başıbakanı'nın diyoloğ11 bazı ön şartlara bağlamak is
temesi makul değildir. Bunu kabul etmemiz düşünülemez. 

Papandreu'nun Türk tehdidi iddıasınm tamamen gerçek dışıdır. 

Dünya' da buna inananın bulunduğunu zannetmiyorum. Papandreu Türk -
Yunan ilişkileri için yanlış hesap içindedir. 

Türk- Yunan meselesini bir iç politika mevzu yapmanın doğru ol
madığını ifade etme'k isterim. 

«Biz onların iç işl~rine karışmaık istemiyoruz. Sadece Başbakan 
Papandreu'nun Türkiye ile ilgili bazı sÖzJerine cevap yermek istiyorum. 

Biz meselelerimizin herhangi bir ön şarta bağlı olmadan müzakere 
yoluyla ve hakkaniyet esasına göre çözümlenebileceğine inanıyoruz . 

Biz Yunan halkının da dostluk isteğine, diyalog isteğine inanıyoruz. 
Bunun için de tek taraflı olarak vizeyi kaldırdık, Türkiye'ye gelen Yunan
lıların sayısında büyük artış oldu. Türk milletinin kendilerine karşı düş
manlık değil, dostluk beslediğini bizzat gördüler. Benim uzattığım zeytin 
dalını, gönderdiğim dostluk mesajını Başbakan Papandreu değilse bile 
Yunan halkı benimsemiştir. 

Hayali Türk tehdidi iddiasına dayanarak Papandreu'nun silahlı 
kuvvetlerini güçlendirmesinin kendi bileceği iş olduğunu ifade eden Baş
bakan Özal, «Ancak bu tutum Batı Trakya ve adalardaki Yunan vatan
daşlarını sıkıntıya sokmaktan ve Yunan ekonomisini zarara uğratmaktan 
başka sonuç vermez» şeklinde konuştu. 

«Türk ve Yunan milletleri er veya geç dostluk işbirliğinin ·yolunu 
bulacaklar ve Ege'yi bir barış gölü haline getirecek !erdir. Buna samimi
yetle inanıyorum.» 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

30 Mayıs 1985 

Değerli Vatandaşlarım, 

Bu ayki icraatın içinden programını gençliğimize, gençliğimizin so
rnnlarına, hükümetimizin bu yoldaki icraatına ayırdık. 

Bu mübarek ramazan gecesinde, hepinize iyi akşamlar dileyerek 
sözlerime başlamak ve bu akşam bilhassa gençlerimize seslenmek istiyo
rum. Çünkü bu yıl onların yılıdır, gençlik yılıdır. 

Sevgili Gençler, Ben üniversite sıralarında son olarak, tam bundan 
35 sene önce oturmuştum. Yani 1950 yılında Teknik Üniversite'den me
zun olana kadar. 35 sene devlet hizmetinde, muhtelif yerlerde oldukça 
renkli bir hayatım oldu. Ama benim unutamadığım, özlediğim yıllar işte 
bu sıralarda geçen, üniversite yıllarıdır. Sözler de mezun olduktan, ha
yata atıldıktan bir müddet sonra, yine bu üniversite yıllarını muhakkak 
hatırlayacaksınız. 

Şimdi bugünkü üniversitelerimizle, dünün üniversitelerini muıka
yase ediyorum da arada ne derece fark olduğunu görüyorum. Benim me
zun olduğum yıllarda bu koskoca memlekette sadece iki şehirde üniver
site vardı. İstanbul ve Ankara' da. Benim okuduğum üniversitede o zaman 
talebe sayısı lSOO'ü geçmiyordu. Bakıyorum da şu oturduğum sınıfta bile 
400'den fazla öğrenci eğitim görebiliyor artık. O umanlar tek bir binada 
öğretim görüyorduk, tek bir binada etüd yapabiliyorduk. Ufacık bir fut
bol, bir de basketbol sahamız vardı. Fakat o günün Türkiye' sinde bu ka
tlan bile en iyi şartlardı, en iyi imkanlardı. 

Geçenlerde İzmir' de, İstanbul' da üniversitelerin kampüslerindeki 
yeni spor tesislerini gördüm. Bizim zamanımıza göre çok yol alınmış. 
Bu da memleketteki gelişmeyi göstermektedir. Memleketimiz güçleniyor, 
ama toplumumuzun her kesiminin, bu memleketin daha fazla güçlenmesi, 
daha fazla gelişmesi için, elinden geleni de yapması lazımdır. Yani sizle 
rin de, elinizden gelen herşeyi yapmamz lazımdır. O da nedir? Söyliye
yim. 

Derslerinize daha iyi çalışın, sınıft(;l kalmayın, bir an önce okulu
nuzu bitirip bir iş sahibi olun. Yurdumuzun daha da gelişmesine katılın. 
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Değerli Gençler, Memleketimizde eğitime ve gençlerin sosyal ha
yatlarına sağlanmış imkanların henüz arzu edilen seviyede olmadığını 
biz de biliyoruz. Bugün Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeyi, gelişmiş 
Batı ülkeleriyle mukayese ettiğimizde şu gerçeği görüyoruz. ülkemizde 
eğitim, çocuklarımızdan başlayarak üniversite gençliğimize ıkadar çok az 
sayıdaki özel okulların dışında hemen hemen parasız gibidir. Halbuki 
Amerika Birleşik Devletlerine baktığımızda, devlet üniversitelerinin dahi 
yıllık ücretleri 2 milyon liradan aşağı değildir. Hele özel üniversitelerde 
bu rakam 7 milyon lirayı geçmektedir. 

Bizde «Allah devlete millet zeval vermesin» derler. Ne demektir bu? 
Güçlü devlet Güçlü millet, gençler için bir güven bir garanti demektir. 
Peki, devleti güçlendiren kimlerdir? Millettir, milletin fertleridir. En 
başta da o milletin istikbali olan gençlerdir. Bakınız, ailelerimiz benim 
dönemimde de, sizlerin döneminde de türlü zorluklara katlanarak; ica
bında arsasını, evini satarak, icabında daha az yiyerek oğlunu, kızını bir 
yerde okutabilmeye çalışıyor. Bu fedakarlık dünyanın hiçbir yerinde yok
tur. Bu bizim milletimize has bir duygudur. Bütün bu sebeplerden do
layı devlet te size yardımcı olmaya çalışmaktadır. 

Sevgili Gençler, Türkiye bugün 50 milyon nüfuslu bir ülke olmuş
tur. 50 milyon ufak bir rakam değildir. 20. yüzyılın sonunda belki Av
rupa' da en yüksek nüfusa .sahip ülke olacağız. Bundan korkmayın. Ama 
çdk hızlı nüfus art~şına da dikkat edin. Eğer, memleketimizi hızla kal
kındırmaya devam eder, tabi kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirir 
ve herşeyin üzerinde, insanımızdan en iyi şekilde, onun önündeki engel
leri kaldırarak faydalanırsak, onun bütün kabiliyetinin meydana çıkma
sına hep beraber yardımcı olursak, Türkiye'yi hiçbir şey durduramaz. 

Bakınız bunun misali ortadadır. 

1979 senesi, belki çoğunuz hatırlamayabilir, ama bu memlekette 
anarşiden karaborsadan, yokluklardan geçilemeyen bir yıldır. Her tarafta 
sıkıntı vardı. Türkiye borçlarını ödeyemiyordu, alacaklılar kapıya dayan
mıştı. Dışarıda ise «Türkiye'nin istikbali yoktur, bu memleket bu çukur
dan zor çıkar.» deniyordu. Ama 4 -5 sene içinde hem anarşiden, hem eko
nomik bunalımdan, bu memleket çıkmayı başarmıştır ve bugün dışarı
da en hızla itibar kazanan ülkelerden biri haline gelmiştir. Bir şey daha 
söyliyeyim; memleketimiz ileriye gittikçe, güçlendikçe dışarıyla alış -ve
rişi arttıkça, turizm geliştikçe, dışarıdaki itibarımız belli bir seviye ka
zandıkça herşey düzelmeye başlar. Dış siyaset dahı düzelir, hatta hatta 
Eurovisionda bile biraz daha iyi puan nlırsınız. 

Sevgili Gençlerimiz, Biz, toplumumuzun her grubuna önem veriyo
ruz, ama çocuklarımıza ve gençlerimize ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. 
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Bunun birçok sebebi vardır. Çünkü bu memleket bakidir, hepimiz geçi-· 
ciyiz. Bir nehir gibi geçer gideriz bir gün. Yeni nesiller gelir, yeni genç
ler gelir, onlar daha iyi işler yapar. Biz, hükumet olarak şunu önümüze 
koyduk, dedik ki; «Çocuklara ve gençlere daha fazla önem vereceğiz . » 

Bakınız, neler yapıyoruz : 

Bugün bütün belediyelerimize kanun yoluyla daha fazla imkanlar 
verilmiştir ve onlara şu söylenmiştir, «Çocuklara daha fazla çocuk bah
çesi yapınız, gençlere eğlenebilecekleri, spor yapabilecekleri yerler yapı
nız.» Evet, gayet tabii, sokaklarda oynama:k yerine daha muntazam yer
terde oynamaları lazımdır. 

İlkokullardaki çocuklarımıza gıda yardımı yapıyoruz. Doğu -Ana
dolu' da, geceıkondu bölgelerinde yaşayan, okuyan çocuklarımıza memle-· 
ketin fazla olan ürünlerini, lzmir'in, Manisa'nın üzümünü, Karadeniz'in 
fındığını veriyoruz. Yumurta ve süt de vermeye başladık. Bunlar gıda 
yardımıdır, çünkü unutmayınız iyi yetişme, sağlıklı düşünme, ancak daha 
iyi gıda alınmasına bağlıdır. 

Üniversitele:çimiz ... Bugün bakınız 27 üniversite var. Bir zamanlar 
sadece iki tane idi. İzmir' de bile üniversite yoktu. Bugün sadece bu ili
mizde iki tane büyük üniversite var. Memleketin, hemen hemen her kö
şesinde bir üniversite kampüs'ü yükselmektedir. Yeter ki siz bu tesislere 
sahip çıkın. Çünkü devletin, milletin parası, saçı bitmemiş yetimin de 
hakkı buradadır, unutmayın, iyi çalışın onun için. En önemli meselelerin 
başında gelen yurt problemini nasıl çözeceğiz diye oturduk, düşündük. 
Memleketin çok şeye ihtiyacı var. 

Tabii herşey bir programla yapılır. Herşeye aynı anda başlayıp ya
nın yamalak bırakamazsınız. Bir iş yapılacaksa phmlı programlı başlan
malı, kısa zamanda da bitirilmelidir. Oturduk hesabını yaptık, bir fon 
meydana getirdik. 

Şimdiye kadar Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yurt kapa
sitemiz 52 -53 bin yataklı ... Bu sene 7 - 8 ayın içerisinde 42 bin yatak ka
pasitesi ilave etmeye karar verdik. Ve inşallah Eylül- Ekim ayına kadar 
bunlar tamamlanacak. İş böyle yapılır. Kısa zamanda bunları bitirmeye 
mecburuz, çünıkli o zaman verdiğimiz emekler, yaptığımız masraflar, top
rak altında kalmaz, netice alırız. 

Bütün ekonomik ve sosyal yatırımların çok- kısa zamane.la bitiril
mesi lazımdır ki, oralardan daha iyi isi-ifade edelim, yaptığımız yatırım
ların karşı lığını muhakkak alalım. 
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Değerli Gençler, bakınız evvelki gün 2. Boğaz köprüsünün temelini 
attık. Bu sadece bir köprü projesi değildir. Yepyeni bir icraatın başlan
gıcıdır. Bu aynı zamanda yeni bir otoyollar ağının ilk demesini teşkil ede
cek 250 km'liık, Tekirdağ' dan Adapazarı.na kadar ·tJzanan ekspres yolun 
başlangıcıdır. Bizim hedefimiz asrın soaunda 2 bin - 3 bin km'lik otoyol 
ağı olan bir Türkiye'dir. Bu büyük projenin çalışmaları halen büyük bir 
hızla devam etmektedir. 

Sevgili Gençler, Sözlerimin sonuna geldim. Sizler istikbale ümitle 
bakıyorsunuz. Değişen büyüyen Türkiye'de muhakkak yerinizi alacaksı
nız. Bizler sizlere daha iyi imkanlar vermek üzere elimizden geldiği ka
dar hızla çalışmaya devam edeceğiz. Bir memleketin gelişmesinde en 
önemli unsur; insan unsurudur. Tabii kaynaıklar, petrol ya da başka 
şartlar değildir. · İnsanı çalışkansa, insanı bilgiliyse, insanı becerikliyse 
ve insan iyi idare ediliyors·a o memleket çok ileriyç gider. Onun için siz
lere tavsiyem, okulunuzu bitirip hayata atıldıktan sonra da öğrenmeye 
devam etmenizdir. Üniversite sıralarında öğrenimiz en çok 4 senedir, ni
hayet 5 senedir. Hayatsa büyük bir mekteptir. Hayat mücadelesi içinde 
de öğrenmeye devam ediniz ki memlekette daha faydalı olabilesiniz. 

Sevgili Gençler, Değerli Vatandaşlarım, Biz hükumet olarak, sizin 
önünüze yepyeni icraat yolları açmak~ayız. Şunu bilesiniz ki, sizin deste
ğiniz olduğu sürece çözülmeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Millet sahip 
çıktığı sürece, başarıya ulaşılmayacak hiçbir icraat yoktur. Önümüzdeki 
ayın programında sizlere hayat pahalılığı, fiyat ayarlamaları, enflasyon 
hakkında açıklamalarda bulunacağım. 

Bu konuda neler yapmaktayız, ne gibi önlemler alınmşıtır, gelecek
teki durum ne olacaktır, bunları açıklayacağım. Hc;pinize iyi geceler di
lerken, bu vesileyle de mübarek Ramazan ayının hayırlı, uğurlu olmasını 
dilerim, benim değerli vatandaşlarım. 
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3213 SAYILI MADEN KANUNU'NUN TBMM'DE MÜZAKERESİ 

SIRASINDA BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Haziran 1985 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade ederseniz, burada 
şu son saat içerisinde müzakere edilen konu, bundan yıllarca evvel yine 
Türkiye Büyük Millet Meclislerinde ve kamuoyunda müzaıkere edilen bir 
konudur. Bu, «Bazı madenlerin devletçe işletilmesi mi, yoksa devletin 
yanında milletin de işletmesi mi?» şeklinde müzakere edilmiştir. Biz, 
«Devletin yanında milletin de bu madenieri işletmesi» yolunu tercih et
mişiz; bunu parti politikamızda ortaya koymuşuz, seçim beyannamemiz
de açık bir surette ifade etmişiz ve aynı zamanda da seçim beyanna
mesinden sonra da hükümet programma da aynı seçim beyannamesini 
geçirmişiz. O halde bazılarımızın iddia ettiği gibi filanca karar vermiş de 
ondan dolayı yapmışız sözlerini aynen bu sözü söyleyen arkadaşa iade 
ederim. «Hedefimiz bazı madenlerde yurt içi ihtiyacının emniyetli, ye
terli ve ekonomik seviyede karşılanmasıyla birlikte özellikle maden ih
racatının süratle bugünkü seviyenin üstüne çıkmasını sağlamaktır. Unut
mamak gerekir ki yeraltı tabii zenginlikleri ancak milletimizin istifade
sine sunulduğu takdirde bir değer taşır. Aynı derecede önemli iki husus 
yeraltı kaynaklarının zamanında değerlendirilmemesidir bunun esasını 
teşkil etmesidir. Bunun başlıca 2 sebebi vardır. Birincisi, teknoloji'k ge
lişmeler sonucu daha önce kullanılan bazı maden ve malzemelerin yeni
leriyle ikame edilebilmesi ikinci ise dünyanın başka yerlerinde yeni re
zervlerin bulunması halinde rakiplerin çoğalmasıdır. İhracata dönük 
madencilik yatıı::ımları büyüık ölçüde sermaye, ileri teknoloji ve güçlü dış 
pazarlama gerektirmektedir. Bu 3 unsurun makul ve gerçekçi bir şekilde 
bir araya getirilebilmesi için, projenin özelliğine göre, kamu sektörü, 
özel sektör ve dış yatırımcıların iştırakıyle ortaklıklar kurulmasını fay
dalı buluyoruz. 

Yerli ve yabancı yatırımcıların, uzun vadede güvenli bir yatırım or
tamına kavuşabilmeleri için, tedbirlerin alınması şarttır. 6309 sayılı Ma
den Kanununun tadil edilerek, maden arama ve Jşletmesini kolaylaştıra-
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cak bir yapıya kavuşturulmasını, devletçe işletilecek madenlerin gözden 
geçirilmesini zaruri görüyoruz. 

Maden üretimini ve ihracatını en yüksek seviyeye ç1ikarmaya, ma
den ve petrol arama ve işletmesinde yerli, yabancı her çeşit imkandan 
en iyi şekilde faydalanmaya kararlıyız.» 

Biz bunu seçim beyannamemizde ifade etmişiz, aynısı da buracla 
hükümet programına geçmiştir. 

Her zaman olduğu gibi, söylediğjmiz sözden en ufak bir inhiraf 
yoktur. Bu Kanunı bizim seçim meydanlarında verdiğimiz bir sözdür. 
Bu sözü de yerine getirmeye kararlıyız ve bu Kanun, bu Meclisten in
şallah çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SINGAPORE BAŞBAKANI 
SAYIN LEE KUAN YEW'E KENDİSİNE SİNGAPONE 

ZİYARETİ SIRASINDA GÖSTERİLEN 

MİSAFİRPERVERLİGE TEŞEKKÜR 

His Excellencv 

Lee Kuan Yew 

MESAJI 

Prime Minister of Singapore 

SINGAPORE 

5 Haziran 1985 

On my return to Turkey from yonr beautiful country I would like 

to express my heartfelt thanks far the warm hospitality and reception 
which Y ou so kindly extended to me and my delegation during our visit 
to Singapore. I sincerely believe that this visit provjded us with an excel
lent opportunity far fruitful talks on matters concerning our bilateral 
relations and international situation. 

I am confident that our talks ancl its beneficial results will paye 
new avenues far further strengthening of friendly relations between our 
two countries. 

Mrs. Özal joins me in conveying to You and Mrs. Lee our best re
gards and wishes for your continued success and Your personal health 
and happiness as well as the prosperity of the people of Singapore. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAI.'IN TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇEN 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 

His ExceHency 

Zhao Ziyang 

SAYIN ZHAO ZIYANG'A 

GÖNDERDİGİ CEVABİ MESAJ 

Prime Minister of the People's 

Republic of China 

5 Haziran 1985 

I would like to convey my sincen:: thanks for your kind massage 

sent to me while overflying Turkey. 

I anı looking forward to my visit to China and to have fruitful talks 
with your Excellency. I would like to convey my best wishes for the 
prosperity of China and the happiness of its people. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YUNANİSTAN BAŞBAKANI 

SAYINA. PAPANDREOU'YA YENİDEN HÜKÜMET 

KURMASI SEBEBİYLE GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

His Excellency 

Mr. Andreas Papandreou 

Prime Minister 

of the Hellenic Republic 

5 Haziran 1985 

On the occasion of your reappointment as the Prime Minister of the 
Hellenic Republic 1 express to Your Excellency my sincere congratula
tions and best wisıhes, 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL KONYA 'DAN ANKARA'YA DÖNERKEN 

YOLDA BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

10 Haziran 1985 

S o r u : - Hükümet değişikliği yapılacağı yönünde yine söylenti
ler var. Bu söylentilerde 4 bakanın yerinden alınacağı belirtiliyor. Bir de 
9 artı 9 diye bir formülden söz ediliyor. Ne dersiniz? 

C ev a p : - Planlanmış bir hükümet değişikliği yok. Ama hüküınet 
değişikliği konusunda herhangi bir değişiklik veya bir ayarlama yapma 
meselesi bana aittir. Şimdiye kadar takip ettiğimiz usulle eğer br deği
şiklik yaparsak, hiç kimseye kabul ediyor musun, etmiyor musun diye 
sormayız. Ama belirttiğim gibi şu anda böyle bir dt:ğişiklik bahis konusu 
değil. Birileri sizleri işletiyor. Ama kimler işletiyor, bilmiyorum. 

Soru : - Hükümet değişikliğiniı:ı Meclis tatile girdiıkten sonra 
yapılacağı söyleniyor. 

C ev a p : - Belirttiğim gibi bizim şu ana kadar yaptığımız hükü
met değişiklikleri planlanmış bir değişiklik değildir. Eğer yapılacaksa 

Meclis tatile girmiş, girmemiş hiçbir ~ıey fark etmez. Bu konuyu fazla 
karıştırmayın. 

Soru: - Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanun ·tasarısının AET ile 
ilgili ilişkileri olumsuz etkileyeceği yolunda açıklamalar var. Bu konuda
ki görüşünüz nedir? 

C ev a p : - Nereden geliyor haber? 

Soru: - AET temsilcisi Morgan'ın bir demeci yayınlandı. 

C c va p : - AET temsilcisinin veya AET'nin bizim içişlerimize ka
rışmaya hiç hakkı yok. O şekilde laf getirmek terbiyesizliktir. Biz onların 
işlerine karışmıyoruz, onlar da bizim işlerimize karışmasınlar. Bövle bir 
şevin söylendiğini zannetmiyorum. Bir yanlış ifade vardır. Eğer öyle 
bir şey varsa_. terbiyesizliktir. 

S o r u : - AE T temsilcisinin demeci bazı gazetelerde yayınlandı. 

Cevap: - Ben AET temsilcisi ile ilgili haberleri gazetelerde gör
düm. Tahkik ettiriyorum. Söylemişse terbiyesizliktir. Gereğini yaparız. 
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S o r u : - Gereğini yapmaktan neyi kastediyorsunuz? 

Cevap : - Ne yapacağımız belli olur. 

Soru: - Bu gereğinin yapılması AET ile ilişkilerde bir sertleşme 
yara tınaz mı? 

Cevap : - Gereğini yaparız, ne yapacağımız belli olur. Zaten iliş
kiler donmuş, fazla bir şey beklediğimiz yok. 

Soru: - Bu cevabınız AET ile Türkiye arasındaki köprülerin yı
kılması anlamına gelmez mi? 

C ev a p : - Yok, hayır. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile 
onun arasında bir alaka yok. Kimse kimsenin içişlerine karışmasın, bu 
TBMM'nin işidir. AET'nin değil. Onun için sizler de oralardan yardım 
aramayın. 

Soru: - Biz bir yerden yardım 2ramıyoruz ki. 

C ev a p : - Ben öyle görüyorum. 

Soru: - Hayır, bazı gazeteleri söylüyorum. Demecin yeraldığı 

gazeteler. 

Soru: - Aynı demeç bir ajans tarafından da geçildi ama. 

Cevap : - Türkiye içinde her konuyu konuşuruz, münakaşa ede
riz. Neticede TBMM karar verir. Ama başkasının müdahalesine hiç ta
hammülümüz yoktur. Hem bir taraftan Türkiye'ni.n bağımsızlığı diye or
taya çıkarsınız, sonra da bu gibi konulan mesele olaraık önümüze getirir
siniz. Yani standart farkı olan bir hadise, işinize göre standart kullana
mazsınız. 

Soru: - SODEP Genel Başkanı'nın basın toplantısını polisin iz~ 
lemesini nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap : - Bütün basın toplantılarında polis bulunur. Bizimkin
de de bulunmuştur. Niye bulunmasın? Basın toplantıları herkese açık 
toplantılardır. 

Soru: - Herkese açık olduğum. göre gizliliği de yok demektir. 
Onun için niçin polise gerek duyuluyor? 

Cevap : - İşte herkese açık olduğu için herhangi bir şey olmaması 
için, yanlış bir şey söylenmemesi için veya söylendiği zaman kanuna ay
kırı bir şey var mı, yok mu onlara bakmaları için. Bütün seçim konuş
malarında teyp bile tutuluyor. Ona sesbizi çıkarmıyorsunuz da şimdi se-
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sinizi çıkarıyorsunuz? Senelerdir Türkiye' de bütün konuşmalar ·teyplere 
alınır. Savcılığa verilir suç var mı, yok mu diye bakılır. 

S o r ü : - Bu akşam oldukça sinirli görünü; orsunuz . 

. C e vap : - Ama hakikatleri söylüyorum. 

S o r u : - Seçim döneminde iken demokrasiye geçiş söz konusu 
idi. Şimdi demokrasiye geçildi diyorsunuz. Demokrasiye geçildiği dedi
ğinize göre, şimdi farklı bir zeminde olmanız gerekmez mi? 

Cevap: - Bakın bu söylediğiniL daha evvelki dönemlerde de ol
muştur, 12 Eylül öncesi dönemlerde de olmuştur. 12 Eylül' den sonra 
mahkemelere giden siyasi partilerle ilgi]j teypler nereden geldi? Bunun 
konu ile alakası yak. Doğrudan bi~ hadise, Sonra bakınız, bir şey daha 
söyleyeyim. Polis meselesinde maalesef Y'ınlış bir c:nlayış içindeyiz. Sanki 
Türkiye' de polis sadece masum vatand<Jşlara eziyet ediyor ve suçluları 

yakalamıyor. Böyle bir hava yaratmak istiyorlar. Bunun nereden kaynak
landığını biz biliyoruz. Bunun mücadelesini de yaparız. Polis içinde ol
sun, başkan gruplarda olsun yanlış insanlar vardE·. Olabilir. Ama bu bü
tün bir kitlenin yanlışlığı manasına gelmez. Polisin asli vazifesi vatanda
~m rahatını temin etmektir. Şimdi polise yetki v·~rirsek, insanlara kötü
lük yapar diyoruz ve işin ·öbür tarafını .unutuyoruz. Bu memlekette mil
yonlarca insana güvenlik götüren polise, şimdi hata yapacakmış giibi ba
kıyoruz. Aynı hadise başımıza baş'ka konularda d2. geldi. Belediye reis
lerine İmar Yasası ile yetki vermeye kalktığımız zaman buna karşı çık
tılar. Bunlar aynı şekilde hükümete de yetki vermeyelim derler. Kötü 
hükümetler gelirse, elindeki yetki ile neler olur derler. Bunlar tutarlı 
]aflar değildfr. 

Soru: - Kanun tasarısında polise telefon dinleme, mektup açma 
gibi yetkileri tanınıyor. 

C e v a p : - Polis insan haklarını müdafaa -~tmek için meydana ge
tirilmiş bir güçtür, polis insan haklarını korur. Bu iddiaların yanlışlığı 
üçbeş tane yanlış hadiseye bakarak, polisin insan haklarını ezdiği ma
nasına getirilmesinden kaynaklanıyor. Bu yanlıştır. Memleketimide geç
tiğimi dönem içinde 5 bin kişi öldü. Yani bütün memleket rahatsı oldu 
Sokağa çıkama hale geldi. O aman insan hakları diye hiç kimse bir şey 
söylemiyordu. Şimdi soruyorum, o aman insan hakları var mıydı, yok 
muydu? O ölenlerin, sokağa çıkamayanların, rahatsı olanların insan hak
ları yok muydu? 

Basın Mensupları olarak sizler Polis, Vazife, Yetki ve Selahiyet Ka
nunumm Meclise sunulan tasarısını iyi şekilde incelediniz mi? 
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Bakın Kanun nediyor; 

«Polisin asli vazifesi suçluları yakalama!k, demokratik rejimin sağ
lam bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktır. Herıkes anarşi yaparsa de
mokratik rejim yaşayabilir mi? Bu maddelere göre bir kere üzerinde 
tartışma açılan yetkiler, polise verilmiyor. Yetkinin hepsi idare amirle
rine verilmiştir. Bakın telefonun dinlenmesi bile Anayasamız' da belirtil
diği gibi yetkilinin emriyle olur deniliyor. Dinleme yargı kararındadır. 
Zorunlu hallerde ise yetki makamın emrine göre olur. Bunların hepsi es
kiden de vardı. Mektup açma da Anayasa'dan gelen bir yetkidir. Sonra 
bütün bunların hepsi dışarıda da yapılan şeylerdir» 

«Polis meselesinde yanlış bir anlayış içerisindeyiz. Sanki Türkiye' de 
polis sadece masum vatandaşlara eziyet ediyor ve suçluları yakalamıyor. 
Bu havayı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun nerelerden kayna1dandığını biz 
biliyoruz. Bunun mücadelesini de yaparız. Polisin içersinde olsun, başka 
gruplarda olsun yanlış insanlar vardır. Olabilir. Ama bütün ·kitleyi suçla
mak yanlıştır. Polisin asli vazifesi vatandaşın rahatını temin etmektir. 
Cinayet işleyeni, memleketin güvenini sarsam devletin güvenliği ile ilgili 
konuları, kaçakçılık eroin gibi konuları izlemek ve yakalamaktır. Polisin 
asli vazifesi suç işleyeni yakalamaktır. Şimdi diyoruz ki polise bu yetki
leri verirsek insanları kötülük eder. Yani işin öbür tarafını unutuyoruz. 
Bu memle'kette milyonlarca insan güvenlik bekliyor. Polis bazı hata ya
pacakmış diye, polise aynı şekide güvenemiyoruz. Bu yanlış düşüncedir. 
Başka hadiselerde de aynı şeyle karşılaştık. Belediye başkanlarına yetki 
verdiğimizde aynı şeyi söylediler. Hükümete yetki verdiğimizde yetki ver
meyelim, kötü hükümet gelir dediler. Bunlar tutarlı laflar değil, Polis 
Yasası, insan hakların korumak için getirildi. Üç beş tane yanlış hadi
seye bakarak polisin insan haklarını ezdiği manasını getiriyorsunuz. Bu 
yanlıştır. Bu memlekette geçtiğimiz dönem beş bin kişi öldü. Bütün bun
lardan memleket rahatsız oldu. O zaman 'kimse insan hakları diye bir şey 
söylemiyordu. Polisin vazifesi suçluları yaıkalamak, demokratik rejimin 
sağlam şekilde işlemesine yardım etmektir. Herkes anarşi yaparsa de
m okra tik rejim yaşayabilir mi? Gözümüzle gördük». 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İNTERNATİONAL HERALD 

TRİBUNE GAZETESİNDE YAYINLANAN MÜLAKATI 

11 Haziran 1985 

Soru: - ülkenizde güdümlü bir demokrasinin olduğu, askerle
rin hala büyük etkilerinin bulunduğu söylenmektedir. Ülkenizde demok
rasinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap - Sanıyorum bütün bu 3öyledi1kleriniz Avrupa' da aşırı sol 
gruplar tarafından imal edilmiş yalanlardır. Her .·~çyden önce benim par
tim halk tarafından seçilmiştir. Biz askerler tarafından da tercih edil
medik. 

Yakın geçmişte, anarşi yüzünden çeşitli problemlerle karşılaştık. 

Bu yüzden ço~ dikkatli davranıyoruz. İnsan hakları dediğiniz zaman, biz 
sessiz çoğunluğun haklarına bakıyoruz. Yoksa he;1 şeyin kendilerinin ol
masını isteyen bir küçük gruba değil. Hatırlıyorum, 4 -5 yıl önce nor
mal sade insanlar gece saat 09.00'dan sonra dışarı çıkamıyordu. Bu in
san hakları için çok daha zor bir durumdur. Şimdi bu· insanlar rahattır
lar. Her gün artık 20 kişi ölmüyor. Bu duruma gelebilmek için sıkıyöne
timin bazı uygulamalarını kullandık, bazı katı disiplin tedbirleri aldık. 
Bunlar gerekliydi. Şimdi bunları tek tek kaldırıyoruz. Tutukluluk süre
sini 45 günden 30 güne indirdik. Hapi.shanelerimizin durumlarını ince
liyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim ki, bizim hapishanelerle Avrupa'dakiler 
arasında fazlaca fark yoktur. Üstelik Türkiye fakir bir ülkedir. Yüksek 
eğitime ayırdığımız mi·ktarlarla karşılaştırırsanız, hapishanelere harca
dığımız para çok büyüktür. 

S o r u : - Gelecek seçime bütün partiler katılacak mı? 

Cevap : - Evet son seçimlere, yani mahalH seçimlere hepsi katıl
dı. Altısı da. 

S o r u : - Sık sık aftan söz ediyorsunuz. Yakın bir gelecekte af 
çıkaracak mısınız? 

C ev a p : - Bir kanun 'kabul ettik. İmzaya gönderdik. Devlete kar
şı gelenleri affedemeyiz. Anayasa bunu yasaklamıştır. Biz ne yapacağız. 
pişmanlık gösteren, bağlı olduğu teşkilat ile ilgili bilgi veren kişinin ce
zasını azaltacağız. Bazı durumlarda ceza bile verilmeyecek. Anarşiye bu
laşmamamış mahkumlar için de bu yaz özel bir d ilan edilmesi konu-
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sunu inceleyeceğiz. Ancak bu insanlar her defasında af çıkacağına ina
nırlarsa çok daha büyük problemler yaratırlar. Bu tehlikeli bir şeydir. 

Soru: - ABD ziyaretiniz sırasında Türkiye' de siyasi tutuklu bu
lunmadığını söylediniz. Yalnız teröristler var dediniz. DİSK üyelerinin 
terörist olarak kabul edilmesini anlamak çok güç. 

Cevap : - Amerika' da komünist partisi serbesttir. Ama bazı 'kai
deler de var. Komünistler yönetim kadrosuna alınmazlar, özelliği olan 
bazı işlere giremezler. Bizde ise komürnzm kan:ın ile yasaklanmıştır. 
Eğer komünist propagandası yaparsanız hapis cezasına çarptırılırsınız. 
DİSK'çiler işte bu iddia ile yargılanıyodar. 

Soru: - Ya Barış Derneği ... 

C ev a p : - Aynı iddia : Komünizm propagandası. 

Soru : - Fakat birinin, komünist ideolojiye ne kadar inandığını 
ve etkisi altında kaldığını tesbit etmek ~ok güç bir şey olsa gerek. Bu da 
kanunda bazı karanlık noktalar var demektir. 

Cevap : - Çeşitli davalar var. Biri, ben sosyal demokratım diyor. 
Halbuki komünist DİSK'i örnek alalım. Faaliyetlerini komünistler para 
ile desteklemişler. Ama bu konuda karar verme yetkisi mahkemenindir. 

S o r u : - Sizden önceki yönetimlerden çok daha fazla işkence ile 
ilgili dava açtınız. 

Cevap: - Bazı yetkililer, bazı şeyler yapmış olabilirler. Ama sis
tematik işkence yoktur. Davalar var. İdd}alar var. İnceleniyor. Şu an da 
100 polis işkence olaylarına karıştıkları için hapistedir. 

Soru : - Seçim kampanyanızda tnflasyon ile savaşmak, gelirlerin 
erimesini engellemek yolunda söz vermiştiniz. Bu konularda pek bir ge
lişme olmadı. Bu durum sosyal rahatsızlıklara yol açmaz mı? 

C ev a p : - Ben halka yakın bir ·oaşbakanım. Ne durumda olduk
larını bilirim. Türkiye değişmektedir. Giyim- kuşnm değişiyor, şehirler 

daha temiz, insanlar gülüyor. Dükkanlar dolu, hiçbir şeyin sıkıntısı çe
kilmiyor. Avrupa'da olan her şey var. 5 yıl önce bunların hiçbiri yoktu. 

Enflasyonun bizim tahmin ettiğimizden daha zor bir noktada oldu
ğu doğrudur. Geçen yılın ortalarından itibaren enflasyonda bir düşme 
başladı. Ancak bu yılın başında yeni bir sıçrama yaptı. Halk enflasyonun 
yeniden tırmandığını düşünmeye başladı. Ama gerçek bu değil. Sebep 
KDV uygulaması idi. Fabrikalar mallarına yüzde 10 zam yaptılar. Ama 
bu zammın etkileri artık ekonomi tarafıııdan emilmiştir. Bu yıl tahmin 
ediyorum enflasyon yüzde 35 civarında olaca'ktır. Belki de daha az. Ge
çen yıla göre bu önemli bir gelişme olacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ŞEKER BAYRAMI SEBEBİYLE 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 

SAYIN RAUF DENKTAŞ'A GÖNDERDİGİ İADE MESAJI 

Sayın Rauf DENKTAŞ 

Cumhuııbaşkanı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA 

14 Haziran 1985 

Şeker Bayramı münasebetiyle göndermiş olduğunuz nazik mesaja 

teşekkür eder, şahsım ve Hükümet Üyesi Arkadaşlarım adına Zat-ı Alile
rinin ve değerli şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının bay
ramını en içten duygularla kutlar, saygılarımı sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANLIGINA YENİDEN SEÇİLEN 

SAYIN RAUF DENKTAŞ'A GÖNDERDİGİ 

Sayın Rauf DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

TEBRİK MESAJI 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA 

15 Haziran 1985 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden se
çilmeniz münasebetiyle Zat-ı Devletlerine samimi tebriklerimi ve en iyi 
dileklerimi sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türk. halkı lider
liğiniz altında daha mutlu bir geleceğe olan inancını bir kere daha gös
termiş olmaktadır. 

Bu vesileyle, Kıbrıslı soydaşlarımızın hürriyet, güvenlik ve refah 
içinde yaşamaları için Hükumetimin elinden gelen yardım ve desteği 

esirgemeyeceğini teyiden ifade eder, saygılarımı sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANTALYA HAVAALANININ EK 
TESİSLERİNİN HİZMETE AÇILMASINDA YAPTIGI 

KONUŞMA 

15 Haziran 1985 

Anavatan Partisi olarak Hükümet kurduğumuzdan bu yana 1.5 yıl 
geçmiş olduğu halde büyük adımlar atmış bulunmaktayız. 

Yılların ithalat rejimini baştanbaşa değiştirdik. Kambiyo rejimini 
değiştirdik. Kamu yönetimi teşkilatını hızlandırdık, yurtdışı çıkışları 
serbest bıraktık herkes bunların hata olduğunu ~öylediler, sonuç mey-
danda. . 

«Tohum ithal ettik, artık domateslerimiz yamru -yumru değil. Tu
rizm patladı. Bunu ben söylemiyorum: Herkes söylüy.or. Bu nedenle tu
riste çok iyi davranmak zorundayız». 

Meclis yorucu ve hızlı bir çalışmayı bitirdi. Gündemindeki bütün 
kanun tasarılarını kanunlaştırdı. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununu 
Sayın Cumhuııbaşkanımızın bugünlerde onaylayacağını tahmin etmekteyiz. 

Geride yaptığımız işlerden sonra işimiz bitmemektedir. Önümüzdeki 
dönemde daha büyük işler yapacağız. Türkiyenin ekonomik ve sosyal ya
pısında büyük değişikler gerçekleştirdik. 

«Pazara gittim geçenlerde. Domatesler dikkatimi çekti. Boldu ve 
hepsi de birbirinden güzeldi. Eskiden olduğu gibi, yamru-yumru değildi, 
içi boş değildi. Kıpkırmızı ve güzel domateslerdi. Sonra düşündüm ve 
nedenini buldum. 1,5 yıldır tohum ithali serbest. Üretici, artık istediği 
en iyi tohumu alıyor. Domates· gibi bu, soyada da, mısır ve ayçiçeğinde 
de görülecek». 

Türkiyedeki değişiklik sadece ekonomik değil düşüncede de deği
şiklik «4 - 5 sene önce kom pütürün ne olduğunu bilmeyen Tür kiye' de, 
bugün kompütürle çocuklar oynuyor». 

Bugün Türkiye' de yılda 900 binin üzerinde renkli televizyonu üre
tilmektedir. Artık kimse siyah - beyaz TV seyretmek istemiyor. 
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«İthalatı nıçın s~rbest bıraktığımııı sorarlar. Basit. Tüketiciyi ko
rumak için serbest bıraktık. ülkemizde üretilen malın kalitesi için ser
best bıraktık. Ufak çaptaki ithalatın Türkiye'nin sanayiini nasıl tamir 
ettiğini görüyorsunuz. Dışarıda üretilen mallarla, artık rekabet edecek 
sev.iyeye geldik Avrupada ne varsa bizde de var. 

«Turizm patladı diyorlar. Ben söylemiyorum, evet gerçekten turizm 
patladı. Niye patladı? Türkiye güvenilir bir ülke olduğu için patladı. 1,5 
senede turistik yatak kapasitesine 15 - 20 bin ilave oldu, daha da olacak, 
onun için patladı. Türkiye, diğer Batı ve Akdeniz ülkelerinden ucuz ol
duğu için patladı». 
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3233 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU'NUN 

BAZI MADDELERİNİN TBMM'DE GÖRÜŞÜLMESİ 

SIRASINDA BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 
YAPTIGI KONUŞMA 

19 Haziran 1985 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin hem bu saatinde hem 
de bizim için pek önemli bir gecede zamanımızı fazla almak istemiyorum. 

«Bizim için» derken hepimizi kastettim, kusura bakmayın, «Benim 
için» demedim. 

Bu Kanun müzakeresi dolayısıyla son 1,5 s~ne içerisinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi belki önemli bir devre yaşamıştır. Benim inancım 
bu devreden, şu geçirdiğimiz 5 günde hepimiz çok şeyler öğrenmişizdir. 

Bunun· hepimize, iktidara! muhalifete çok şey öğrettiği ve aynı zamanda 
gelecek günler için °f?u tecrti;be]erden istifade etmek bakımından faydalı 
olduğu kana.atindeyim. Aynı şekilde Saym Ali Bozer' e bu bakımdan da iş
tirak ediyorum. 

Muhalefet ne yapmıştır; engelleme yapmıştır, ilk konuşmamda da 
söylediğim gibi, İçtüzüğün verdiği imkanlardan mümkün olduğu kadar 
istifade ed~rek bu Kanunu engellemeye ç:alışmiştır. Biz de iktidar olarak 
yine · ~çtµzüğün verdiği imkanlardan faydalanarak, bu engellemeye mani 
olmaya çalıştık. Bu arada İçtüzüğü bütün incelikleriyle öğrendik,. her 
iki taraf da öğrenmiştir. Anayasayı da öğrendik, yani daha fazla Anaya
saya bakma ihtiyacını duyduk, onu da öğrendik. Bu bakım~an faydalı 
olmuştur. 

1~.e~ ~:µümüzdeki devrede, yani eylülden sonraki devrede, ar.amızda 
ktırl:llrin.l.s· ·bu münasebetin, elektrikli de olsa, zor da olsa· bize çok şeyler 
verdi~i için . faydalı olduğu kanaatinde olduğumu tekrar izhar ediyorum. 

P~lis Vazife ve Selahiyet Kanunu yeni bir kanun değildir; ilk ko
nuşmamda da bahsettim, . mevcut kanunda bu hükümlerin miUıim bir 
kısmı vardır. Ne yapılmıştır? Bu Kanun, Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunu yeni baştan tedvin eden bir kanun değil, mevcut kanuna bazı mad
deler ilave eden bir kanundur. Aslında ilk konuşmamda da söylediğim 
gibi, bu Kanunda· getirilen husus, bazı maddeleri açıklığa kavuşturmak, 
tatbikatta görülen aksaklıkları gidermektir. 
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İkincisi de, son yıllarda geçirdiğimiz tecrübelerin ışığı altında 3 ko
nuyu; özellikle vurguluyorum; bir tanesi birçok maddelerde açıkça ifade 
edilmiş; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Anayasa 
düzenini korumak için, yani pratik obrak söylersek, terör ve anarşiye 
karşı devleti korumak için, uyuşturucuyla mücadele edebilmek için, bir 
de kaçakçılıkla . mücadele edebilmek içindir. Bu konular üzerine ki, bu 
konular son yılların önemli konulan haline gelmiştir; Anayasamızda da 
bu bakımdan aynı maddeler hemen hemen yer almıştır. 

Müzakereler sırasında çok şey söylenmiştir. Bu konuşmalardan 
üzüldüğüm taraflar olmuştur iki taraf için de söylüyomm, netice itiba
riyle bu söylenen sözler zabıtlara intikal etmiştir ve zaıbıtlarda da, bir 
arkadaşımızın dediği gibi, tarihin yargısına bıraıkılmıştır. Yalnız üzül
düğüm bir nokta var; bu üzüntüm, sonradan Sayın Onural Şeref Boz
kurt'un yaptığı konuşmayla kısmen hafiflemiştir, bunu en son Sayın Ali 
Bozer de aşağı yukarı ifade etti. 

Biz polisi bu memleketin bir evladı farz ediyoruz. Bazan öyle ifa
deler oldu ki, demin bahsettiğim terörist, anarşist, uyuşturucu imalatçısı 
ve kaçakçısı, kaçakçı sanki masum vatandaş; polis bunları ezen bir Nasıl 
tarif edeyim - zalim hüviyetine sokuldu. Bunlar doğru değildir, bunun 
tersi doğrudur. Hatta hatta bazan şu d.-ı ifade edildi; «Polis evinize gele
cek, yatak odanıza girecek.» Ben tam tersini söylüyorum; binlerce, mil
yonlarca masum vatandaşın kapısının bir anarşist, bir eşkiya tarafından 
vurulduğunu, vatandaşın da telefonu olduğunu düşündüğümüz zaman 
ilk telefon edeceği yer polis karakoludur; eğer telefonu varsa. 

Gayet talbii, Hiç merak etmeyin memlekette telefon çok gelişiyor, 
her gün her tarafta bir telefon santralı açılıyor, şehirlerarası görüşmeye 
bağlanıyor. Bugün birçok köyümüzde s~dece telefon değil, otomatik te
lefon, isteyen köylerimizin sayısı da çoğalmaya başladı. 

Bağlananları biliyorum. 

Bir konuyu da kısaca söylemeden geçemeyeceğim; bizim hakkımız
da, «Ekonomide muvaffak olamadığımız için polis devleti kuruyoruz, o 
yolu açıyoruz» gibi ifadelerde bulundular. Açıkça söyleyeyim; çok yadır
gadım. Bugün Türkiye, siz ister kabul edin ister etmeyin, ekonomi bakı
mından en parlak dönemlerinden birini yaşamaktadır . .fürkaç tane misal 
vereceğim. Üzerinde çok bahsettiğiniz enflasyon rakamları; bir zaman 
yüzde 60'lar dediğiniz rakamlar yüzde 40'lar ve daha aşağı seviyeye doğru 
inmeye başlamıştır. Bunu incelediğiniz zaman göreceksiniz. 

İkinci bir rakam daha vereyim : Türkiye' de geçen sene ilk defa 
elektrik istihsal artışı yüzde 12'nin üzerine çıktı. Bu sene 5 ayda da aynı 
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tempo devam etmektedir. Bunun bir tek izahı vardır; o da sanayide faa
liyet fevıkalade yüksek demektir. Bu ondan evvelki yıllarda yüzde 3 -4'ler 
mertebesinde idi. 

Bir rakam daha ilave edeceğim; Türkiye' de çimento istihsali, istih
laki geçen sene yüzde 18 artmıştır. Ondan evvelki yıllarda yüzde 3 - 4 ci
varında artıyordu. Bu sene yüzde 30 civarında artmaktadır. 

Hayır; yani «ekonomi kötü, polis devleti kuruyorsunuz dediniz de 
onun · aksi olduğunu söyleyeceğim. 

Son bir rakam daha vereyim : Bu sene özel teşebbüse verilen teşvik 
belgelerinin S aydaki yekünü geçen sene 315 milyar iken; aynı · devrede 
bu sene 938 milyara yükselmiştir .. Yani yüzde 197 artış vardır. 

Şimdi bu rakamları söylediğime göre; işte Türkiye'nin en büyük 
yatırımlarından birinin temelini de geçen ay attık. Evet, Türkiye'nin dış 
kredi itibarı üzerinde de konuşmak istemiyorum; '3ma ekonomisi bu ka
dar iyi giden bir ülkede biz niye polis devleti kuralım? Elimizde imkan 
var mı? 

Anayasa c;lüzeni ortada iken biz bunu kurabilir miyiz? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konuda bu kadar söylemem ka
fidir. 

Bir de 'kanun nasıl tatbik edilecek? Sözlerimin . başında da ifade 
ediyorum; mevcut kanunun· 1 inci maddesi, geçen gün de okudum, aynen 
şöyle söylüyor: «Polis; asayişi, amme, şahıs, tasarmf emniyetini ve mes
ken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin 
istirahatini temin eder. 

Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere 
muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri 
yapar.» 

İşte bu anlayış iÇerisinde bu kanun tatbik edilecektir ve biz polisi
mizin modern bir hüviyete sahip olması bakımından, bizden evvelki dö
nemde başlatılan, bizim de hızlandırdığımız eğitim, polisin modem teç
hizatla teçhizatlandırılması, polisin, aynı zamanda, eline geçen imkanın 
artırılması, lojman meselesi g:iJbi konularda büyük atılımlar yapmışızdır. 
Polis vatandaşımızın yanındadır, vatandaşımız da polisin yanındadır. 
İnanıyorum ki bu kanunun tatbikatında b:iZ polisimizle vatandaşımızı es
kisinden olduğundan çok daha fazla kaynaştıracağız ve memleketin da
ha iyi daha güvenli hale gelebilmesi için her türlü imkanı kullanacağız 
ve bu arada şunu da ifade edeyim, yanlış davrammlar olursa, bunlara 
karşı da hiçbir şekilde insafımız yoktur. 

Büyük Meclise saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL SİDE -ANTALYA'DA GAZETECİLERE 
ÇEŞİTLİ KONULARDA YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

20 Haziran 1985 

Basının sıkıntılarının biliyoruz ancak bizimde uygulamak zorunda 
olduğumuz bir ekonomik politika var. Basına mümkün olduğu kadar 
anlayışlı olmaktayız. Gazete kağıdına yapılan zam aslında gecikmiş bir 
zamdır. Bu zammı aslında Eylül ayında yapılması gerekirdi. Gazetelerin 
tirajı o zaman düşüktü. Destek olalım diye zammı 9-10 ay geciktirdik». 

«Ayarlama gecikince nispet büyüdü. Gazetelerin tirajları şimdi ye
rine oturdu. Sıkıntılarından kurtuldular. Bundan sonra zaten onlar da 
ayarlama yaparlar. Fonu 50 dolara indireceğiz. İsteyen kağıdını dışarıdan 
alsın». 

Ekonomik modelimizin tavizsiz uygulaması sonunda Bu sene en 
ka!badayı endeks bile yüzde 35 civarında olur. 

Geride bırakılan tecrübelerden faydalanmak Türk Ceza Kanununun 
141-142 ve 163. maddelerinin uygulaması ve müessiriyeti bu kanunların 
Anayasaya montesi ile sağlanmıştır. Anayasayı değiştirecek gücümüz yok. 
Bugünkü şartlarda bu mümkün değil. Bunu tartışmak bile gereksiz. 

Hükümet olarak amacımız ülıkeyi huzur ve güven ortamında idare 
etmektir. Son kanun düzenlemeleri bu amaç için yapılmıştır. Özellikle 
Polis vazife ve selahiyet kanunundaki değişikliği üç nevi suç için · yapıl
mıştır. Bunlar devletin güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıdır. Ta
biki Kanun hassas bir konudur ancak eslki kanunu aynen getirsek bile 
tepki gene yapılacaktı. 

Yeni kanun getirmek kadar dikıkat isteyen bir diğer husus Af konu
sudur. Af bir çok yerde dıe belirttiğim gibi iki taraflı bıçak gibidir. 

«Memlekette bir lüzumsuz münakaşa havası e:rtaya· koymak istemi
yoruz. Basın kızışsın diyor, satış artsın istiyor. Bizim devrimizde eski 
dönem yoktur. Memleket meseleleri sükunetle karşılanır. Oldukça tah
rik edilmişizdir. Durup dururken bize sataşanlar var. Cevap vermiyoruz, 
cevap yok değil ama, verirseık onları da bizim seviyeye getirmiş oluruz». 
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Biz Anavatan partisi olarak yepyeni ibir siyasi partiyiz. Türk siyasi 
hayatındaki polemiklere girmek istememekteyiz. Biz Türk Politikasına 

hizmet vermek istiyoruz. 

TBMM ve Hükümet olarak yorucu bir çalışma dönemi geçirdik ve 
istenilen kanunları çıkardık. 

Son Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun oylamasına 34 ANAP 
milletvekilinin katılmamasını değişik yorumlamak isteyenler oldu. Bu 
konuda şunu söylemek isterim. 

«Çoğu oy lamaya geçildiğini bilmiyordu. Mazereti olanlar da vardı. 
Belki bunların içinde 3-4 kişi bilerek katılmamıştır. Hem bunlar hem de 
çekimser oy verenler için bağlayıcı bir karar yoktur». 

Bakın Türk Ekonomisi son 1,5 yılda büyük gelişmeler gösterdi ser
best piyasadan bu dönemde 3 milyar dolar' a yakrn kredi aldı. İşçi doviz
leri % 43 arttı turizmde büyük bir sıçrama kaydedildi. Belki 1985 yılının 
ilk dört ayında bir duraklama olduğu iddia edilebilir. Ancak Türk Eko
nomisi daha sıhhatlı İhracata doğru gitmektedir. Devamlı suni teneffusle 
gidemeyiz. 

Hükümet programımızda ne söyledikse bir bir yerine getirilmekte-
dir. 

Keban ve Oymapınar barajlarına ait 100 milyar liralık hisse senet
leri Temmuz başından itibaren satışa çıkarılacaktır. En düşük hisse sene
di 50 bin TL. olacaktır. 

Hükümet olarak Doğu ve Güney- Doğu Anadolu'ya da cazibe mer
kezleri haline gitereceğiz. Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Siirt, Van gibi 
şehirlerde cazi'be merkezleri tesis edilecektir. Son 4.5 ayda Doğu'ya veri
len teşvik belgeleri miktarı 90 milyar aşmış bulunmaktadır. Aynca 
GAP . projesi ve yer sulama projeleri hızlandırılacaktır. Diyaııbakır ve 
Maı din gibi iller önümüzdeki 10 yıl içinde nüfus çeken alanlar haline 
gelecektir. 

Hükümet olarak vergi toplama konusunda yeni tedbirler düşünül
mektedir. Vergi kaçıranların yakalanması halinde bunlar sadece cezalan
dırmakla kalınmayacak ayrıca teşhir edilecektir. 

«Vergi kaçırmanın, vatana ihanet etmekten kalır yanı yoktur. Böy
ı~ bir durumla karşılaşırsak en büyük cezayı vereceğiz. Bizler vergi öde
mede birçok kolaylıklar getirirken, vergi kaçırmak için türlü yollar ara
yan kimselerin var olduğunu duyuyorum. Bunlar, radyo, televizyon ve 
basın yoluyla halka açıklanacaktır. Uyarıyorum, kimse vergi kaçırmaya 
kalkışmasın ... Çünkü, hapis cezalarını da artıracağız.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL BAYRAM GAZETESİNE 

YAZDIGI MAKALE 

21 Haziran 1985 

Sevgili vatandaşlarım 

Yüzyıllardır İslam aleminin ve tabiatıyla Türklerin sosyal hayatını 
derinlemesine etkileyen, bu niteliğinden ötürü de adeta müesseseleşen 
«Bayram»lardan bir yenisini daha milletçe idrak ediyoruz. 

Milletlerin hayatında, bayram ve benzeri özel günler, bir noktada 
durup geçmişe bakma, geçmişle bugünii ıkıyaslama imkanlarını da içer
diği için ayrıca önem taşır. 

Bu mübarek gün oturmuş düşünüyorum da, zaman nasıl sonsuz bir 
hızla akıp gidiyor. 5-6 yıl öncesinin bayramlarını hatırlııyorum. Herşey, 
sanki daha dün gibi : «Vatandaşın yağ ve benzin kuyruğunda beklediği 
bayram günleri ... Gönül rahatlığıyla kılınamayan bayram namazları ... Bir 
şenliği sembolize eden ve çocukların kullandığı mantar tabancaları, ha
vai fişekler yerine, kardeşin kardeşe sıktığı sahici kurşunlar, rasgele atı
lan molotof kokteyler ... Hiç bir müessesesi çalışmayan daha doğrusu ça
lıştırılmayan demokratik parlamenter rejim ... » 

»Allah o günleri bir daha bu millete göstermesin» diyerek bugüne 
dönüyor ve ıbayramı hangi şart ve imkanlar içerisinde ıkutladığımıza ba
kıyorum. Benim tesıbitlerimle vatandaşlarımın tesbitlerinin aynı mahi
yette olduğuna bir bakıma hissediyor, görüyor ve hundan da mutluluk 
duyuyorum. 

Bu tesıbitler nedir? ... 

Yukarda genel olarak değindiğimiz olumsuzlukların giderilmesinin 
yanı sıra, hükümet programında vaadettiğimiz «temel meseleler» de de 
küçümsenemeyecek mesafelerin alındığım te~bit ediyoruz. Sadece ve sa
dece Toplu Konut Fonu ile bir yılda 30 bin aile sıcak bir yuvaya kavuştu. 
Bu sayı gelecek yıl Şeker Bayramı'nda ıo'o bine ulaşacak. Büyüme hızı 
•Vo 5,9 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarıldı. Gelecek yıl kutlaya
~ağımız bayramda büyüme hızı daha üst-bir noktada olacak. Bu rakamın 
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yükselmesi Tiirkiye'nin en temel meselelerinden biri olan işsizliğin çö
zümlerini de bernbednde getirecek. Osmanlı' dan bu yana vatandaşı ca
nından bezdiren bürokratik engeller, asgari seviyeye indirildi. İnşallah, 
çok uzak olmayan bayramlardan birinde «kırtasiyeciliği» devlet haya
tından silip atacağız.' Her geçen gün artan bir dış kredi itibarı, ağzına ka
dar döviz dolu banka kasaları, kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan 
imkanlar, bu büyüme ve gelişme dinamızminin ilk planda akla gelen di
ğer unsurları_. Ve nihayet «huzur ve güven» .. Bu alanda, askeri yönetim
den alınan emanet büyük bir titizliıkle korunuyor. Bu titizliğe, demokra
tikleşme süresine ıgösterdiğimiz özeni de ekleyerek 50 ilde sıkıyönetimi 
kaldırdık, birçok ilde «olağanüstü hal» e bile gerek kalmadı. Bu başarı
da, hiç şüphesiz, geçmişin acı günlerini bir daha yaşamak istemeyen va
tandaşlarımın olgunluğu ve yardımlarının da payı büyük oldu. 

Yurdumuzun son önemli bir meselesi de hayat pahalılığıdır. Geçti
ğimiz aylarda hayat pahalılığı yani enflasyonda ciddi bir yavaşlama gö
rülmek tedir. tleriki yıllarda çok daha mutlu bir Türkiye'ye erişmek ümi
di ile bütün vatandaşlarıma engin saadetler ve başarılar diliyor ve mü
barek Şeker Bayramı'nı kutluyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZEL'IN ŞEKER BAYRAMJ'NDA YURT 
DIŞINDAKİ TÜRKLERE YOLLADIGI MESAJ 

20-21 Haziran 1985 

Sevgili vatandaşlarım 

Yurtdışında sevdiklerinizden uzakta memleket hasreti içersinde id
rak etmekte olduğunuz Şeker Bayramınızı tebrik eder ve bu vesileyle siz
lere selamlarımı, sevgilerimi gönderirim. 

Ailelerinize ve ülkenize faydalı olmak gayreti içersinde kültürü, sos
yal yapısı, örf ve adetleri, çalışma şartları tamamen farklı olan ülkelerde 
çalışmakta olmanın ortaya çıkardığı güçlükleriniz Hükümetimizce yakın
dan bilinmekte ve sizlere yardımcı olmak için gerekli tedbirledn alınma
sı hususunda ciddi gayretler sarfedilmektedir. Bu maksatla bir yandan 
bulunduğunuz ülkeler ile sürekli bir diyalog ve sıkı bir işbirliği teessüs 
edilmiş olup, diğer yandan ülkemizin alabileceği tedbirler üzerinde çalı
şılmaktadır. 

Aziz vatandaşlarım, 

Büro_kratik engellerin kaldırılması ve vatandaşın beyanının esas 
alınmasını prensip kabul eden Hükümetimizce meselelerinize daha köklü 
ve hlıcı çözümler bulunması maksadıyla bugüne kadar alınmış tedbirler 
ile yapılan bazı çalışmalardan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum : 

Bugüne kadar çeşitli kuruluşların görev ve yetki sahalarına dahil 
olan ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonun istenilen seviyede sağ
lanamaması sebebiyle sürüncemede kalmış olan çeşitli güçlüklerinize 
acil çözümler getirebilmesi için ilgili Bakanlardan oluşan bir Koordinas
yon Kurulu teşkil edilmiştir. 

Nitekim, yurtdışında bulunan siz muhterem vatandaşlarımızın ko
nu1arım doğrudan ve yetkili olarak ele alan bu Kurul tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda; 

Pasaport harçlarında yeni bir düzenleme yapılmış ve işçi -vatandaş 
ayırımı kaldırılarak malfıl, işsiz, emekli vatandaşlarımız ve bunların aile 
fertlerinin de işçi tarifesi üzerinden pasaport harcı ödemeleri sağlanmış 
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olduğu gibi harç tarifesi basitleştirilerek Konsolosluklarımızın iş yükü 
hafifletilmiş ve böylece daha süratli hizmet verebilmeleri temin edil
miştir. 

Yurtdışında mesleki bir kursa devam eden gençlerimizin askerlikle
rinin ertelenmesi sağlanmış olup, sağlık durumları askerliğe elverişli ol
mayan vatandaşlarımızın gerekli işlemlerini yurtdışında yaptırabilmeleri
ni temin edecek çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, kısa süre · askerlik yapmak için yurtdışındaki vatandaşları
mızın ödedikleri meblağ önemli ölçüde düşürülmüş ve askerlik tecil yaşı 
da 29' dan 32'ye yükseltilmiştir. 

Bildiğiniz üzere, Toplu Konut· Fonu'nun ihdasından sonra yurtd!
şında çalışan vatandaşlarımızın bu Fon'a katkıdan muaf tutulmalarına 
iliş.Kin düzenlemeler zamanında yapılmıştı. Bu defa Hükümetimizin aldı
ğı bir karar ile yurtdışındaki öğrencilerimiz de bu Fon'a ödemden muaf 
tutulmuşlardır. 

Vatandaşlarımızın yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanarak ülke
mizde değerlendirmeleri hakkındaki 2147 sayılı Kanunun uygulamasın
dan kaynaklanan şikayetlerini gözönünde bulunduran Hükümetimiz, ilgi
li Kanunda bürokratik güçlükleri gideren, işlemleri basitleştiren değişik
likler yaparak istediğ_iniz kafiar süreyi borçlanabileceğiniz ve borcunuzu 
bizzat hesap edebileceğiniz bir sistem getirmiştir. 

İzinli olarak gelen ve kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın ihtiyaç
larını dikkate alan Hükümeiimiz, vatandaşlarımızın ev eşyaları da dahil 
olmak üzere önemli ihtiyaçlarını hudut kapılarımızda gümrük vergisin
den muaf olarak, bulundukları ülkelerden daha uygun Hatlarla satın ala
bileceklıeri satış maıgazalan açılmasını kararlaştırmıştır. Gümrük vergi
sinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanmış oları yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın bu magazalardan satın alacakları, bedelini dövizle 
ödemiş oldukları eşyaların yerli üretim olması halinde kendilerine % 1 O, 
yabancı üretim olması halinde ise % 5 prim ödenecektir. 

Bu arada Dini Bayramlar ve yılbaşı sebebiyle Türkiye' deki yakınla
rımza göndereceğiniz hediyelik eşyalar ile yurda girişinizde gümrük ver
gisi ödemeden sokabileceğiniz hediyelik eşyaların FOB değeri 500,
DM.'a yükseltilmiştir. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın en büyük bölümünün bulunduğu 
F. Almanya yetkilileri ile yapılan temaslar sonucu bu ülkedeki vatan
daşlarımızın danışmanlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlan
maıarını teminen iki ülkenin ilgili kurumlan arasında yoğun ve sürıekli 
işbirliğini öngören bir anlaşma imzalanmıştır. 
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Diğer taraftan F. Almanya' da bulunan vatandaşlarımızın Alman Ya
pı Tasarruf Sandıklarındaki tasarrufları ve bunlara verılen konut kredi
lerini ülkemizde konut temini amacıyla kullanabilmelerini gerçekleştir
mek üzere, ülkelerimiz arasında görüş birliği sağlanmış olup, bu husus
taki çalışmalar son aşamasına gelmiştir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Hükümetimiz meslelerinizin halledilmesi hususunda hiçbir fedakar
lıktan kaçınmamakta ve mevcut her türlü imkandan faydalanmaktadır. 
Bu cümleden olmak üzere, bulunduğunuz ülkeler yetkilileriyle yapılan 
Karma Ekonomik Komisyon toplantıları yanında özel ihtisas komisyon
larında da konularınız ele alınarak çözüm tedbirleri üzerinde çalışılmak
tadır. 

Aziz vatandaşlarım, 

Yabancı ülkelerde çalışmanın Türk insanının kaderi olmadığı nok
tasından hareket eden Hükümetimiz, yurda gelişlerinizde bizzat şahit ol
duğunuz gibi kalkınma yolunda hızlı bir çalışma temposu içindedir. Bu 
vesileyle ülkemizin süratle kalkınmasında önemli payı olan yurtdışında

ki siz saygıdeğer vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bir yandan Hükümetimizce meselelerinizin çözümü konusunda yu
kar :da belirttiğim gibi yoğun çalışmalar yapılırken, sizlerin de huzurunu
zu hozmak ve sizleri bölmek isteyen çeşitli mihrakların faaliyetlerine bir
lik ve beraberliğinizi koruyarak, milli benliğinizi muhafaza ederek, için
de bulunduğunuz topluma uyum sağlayarak en iyi cevabı verebileceğinizi 
ve bu suretle de bugüne kadar olduğu gibi ülkemizi ve milletimizi en iyi 
şekilde temsil edebileceğinizi özellikle ifade etmek isterim. 

Bu duygu ve düşüncelerle Şeker Bayramınızı en iyi dileklerimle kut
lar, ailelerinizle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YONCALI SSK HİDROMEL 

TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

24 Haziran 1985 

Yoncalı halkına, ve Kütahya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni edi
yorum. İnşallah bunun gibi hizmetlerin başka illerimizin, böyle güzel im
kanlarına tekrar verilmesini yani memleketin tabii kaynaklarından tabii 
imkanlarından mümkün olduğu kadar fazla istifade edilmesi ve bir nevi 
turizm hareketi sayılan bu hareketin daha fazla yayılmasını yeni iş sa
haları açılması bakımından da istiyorum aynı zamanda bu yörelerin hal
kının istifade etmesi bakımından da istiyorum . 

. . 

ümit ediyorum-bu tesisler kurulduktan buyana su imkanları varsa 
daha başkaları ilave edilir. Bunlar ilave edildikçede buraya gelen giden 
alış veriş ed~n ve bu yöredeki halka bir takım ilave imkanlar kendiliğin
den meydana gelir. Onun için bu tesisin hepinize hayırl: olmasını tekrar 
diliyorum ve temele bu maksatla ilk harcı koyuyorum. Sağolunuz, var
olunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KÜTAHYA ETİBANK 

GÜMÜŞKÖY 100. YIL KONSANTRASYON VE İZABE 

TESİSİNİN. TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI 

KONUŞMA 

24 Haziran 1985 

Muhterem Kütahya'lılar, aziz ve muhterem vatandaşlarım, 

Burada 3. olarak gene önemli bir tesisin, maden tesisinin hem çı
karıimasında, konsantrasyonunda ve nihayet izalesinde kadar bütün saf
halarını ihtiva eden bir yeni tesisin temelini atıyoruz. Memlekete döviz 
kazandıracak bize verilen bilgilere göre yıllık ihracatı 27 milyon dolar 
olacak bir tesis Anadoluda çok eski yıllarda, asırlarda medeniyetlerin 
olduğunu biliyoruz. Tarih bunu söylüyor. Bu medeniyetlerden altın, gü
müş gibi kıymetli madenlerin çıkarıldığı, değerlendirildiği, bunlarda bi
linmektedir. 

Sayın Bakanımızın belirttiği gibi bunlar birer efsane halinde de an
latılmaktadır. Bugün bunun bir ispatı da hurda yapılıyor. Görülüyor ki 
2,5 milyon ton pasa var. Bu pasadaki gümüş miktarı ana gövdedeki gü
müş miktarından fazladır. Pasa bu kadar gümüş ihtiıva ettiğine göre de
mekki en fazla gümüş ihtiva eden kısımlarını bundan dörtbin sene evvel 
bu ülkede yaşıyanlar çıkarımışlar. Ama teknoloji ilerlemiş çok daha ileri 
teknikler meydana gelmiş, görünmeyıen gümüşüde bizim bu Kocabağdan 
temin etmemiz imkan dahiline girmiştir. Maden meselesi Türkiye'nin 
önemli meselelerinden biridir. Kütahya'nın bu 1bakımdan önemli bir du
rumu var. Kütahya, benim bildiğim kadarıyle önemli bir maden bölgesi. 
Ama maalesef madenlerimizden layıkıyla, bugünkü bilgilerimize göre ye
ni teknolojiye göre layıkıyla istifade edememişiz. 

Buz bunu değiştirecek kanunu geçtiğimiz .günlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden çıkardık. Ve inanıyorum ki maden sahasında devlet, 
özel teşebbüs, yabancı sermaye hepsi çalışma imkanı bu1acak, ne olacak? 

Türkiye'de çalışmayan yerin altında duran bundan dolayıda insan
larımızın iş ihtiyacına cevap vermeyen bir çok neden tekrar işler hale ge~ 
lecektir. Ve gene çok iyi tahmin ediyorum, önümüzdeki yıllarda bu saha-
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!arda büyük bir istihdam potansiyeli şu gelirken muhtelif köylerden gör
düğümüz gibi bu kurulacak tesisten bize de iş verin, sözünün cevabını 
bu tesisleri açmak bu tesisleri çoğaltmak suretiyle muhakkak vereceğiz. 
Hepimizin de çok iyi gördüğü gibi Türkiyemiz bir insanlar ülkesidir. Bir 
tarafta tarım, hem 50 milyonluk bu nüfusu bu büyük ülkeyi doyuruyor, 
hem de büyük miktarda dışarıya ihracat yapıyor. İşte madenler diğer 
taraftan. Her çeşit maden var. Altınından, gümüşünden. boraksına ka
dar her çeşit maden veya mineral var. Bu topraklarda aynı zamanda ça
lışkan insanlar var. Onun için Türkiye'nin geleceğinden kimsenin en 
ufak şüphesi olmasın. Her zaman ifade ettiğim gibi, tiz geleceğimizin 
fevkalade parlak olduğuna, ve .bu gelecekte çok daha mutlu insanların 
yaşadığı bir ülke meydana getireceğine yürekten inanıyoruz. Bu gaye 
için çalışıyorum. Bu gaye için memleketin bütün kaynaklarını harekete 
geçirmeye karalıyız. İşte madende yaptığımız konuyu belki başka saha
larda da tekrar etmek, daha iyilerini yapmak inşallah bize nasip ola
caktır. Bu güzel tesisin uygulayıcılarına tavsiyem, bir an evvel prog
ramdan evvel bir işi bitirmelidir. Türkiye'nin artık bir döviz sıkıntısı 
yoktur. Yani şu malzeme dışarıdan gelmedi, ödeyemedik diy.emezler. İkin
cisi bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, Etibank'ta başta olmak üzere 
hepsi karlı hale gelmiştir. İlk defa bizim yönetimimizde. Bunların pa
raları da vardır. Demek ki yatırım yapabilirler. Bunqan sonra mesele 
bürokrasinin kendi içinde kalıyor. Ben bakan arkadaşımdan, ilgili genel 
müdür arkadaşımdan bu tesisin zamanından evvel bitirilmesini bilhassa 
rica ediyorum. Bunu bitirelim ki memlekete hem iş sahası kazandıralım 
hem de döviz kazandırarak, fazla döviz kazandırarak daha yeni yatırım
lar için imkanlar hazırlıyalım. 

Bu düşüncelıerle hepinize saygılar sunuyor, tesisin memlekete ve 
Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SEYİTÖMER TERMİK 
SANTRALININ 4. ÜNİTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

24 Haziran 1985 

Sevgili Misafirler, aziz ve değerli Kütahyalı'lar, Kıymetli Vatandaş
larım; 

Sözlerimin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Elektrik 
enerjisi kalkınm~nın en önemli motorudur. Bir memlekette Elektrik 
enerjisi kafi değilse, yeterli değilse o memlekette kalkınmanın hızı aşağı
ya doğru g~d~r veya çok yavaşlar, 

Tüt ki yemiz 1950 senesinde ilk defa bugün ismine enterkonektiv 
sistem. dediğimiz, yani şehirleri -birbirine bağlayan, büyük enerji nakil 
h~tlarıyla bölge santrallarının kurulmaya başladığı yıllar o yıllardır. 
Derriin Kütahya' daki konuşmamda belirttiğim gibi 1950 yılında Türkiye' -
de kullanılan bütün elektriğin miktarı şu anda temelini atacağımız 4. üni
tenin isti\hsa1inden yani onun üretiminden daha azdı. Yani bir bakıma 
şurada temelini atacağımız 4. ünite 1950 Türkiye'sinin bütün elektrik ih
tiyacım. nerdeyse karşılayacak güçtedir. 1950 Türkiye'sinin .. 

Şu noktaya özellikle dokunmak istiyorum. Biz elektrik enerjisinin 
bu memleketin kalkınmasında sanayiden daha önde götürmek mecburi
yetindeyiz. Aksi takdirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 1970 yıllarda 
çok ağır bir şekilde gördüğümüz gibi hatta kısmen 1980'li yılların başın
da devam ettiği gibi devamlı bir elektrik bir kısıntısı, programlı kesinti, 
işte bu saatten şu saate kadar televizyonların çalışması gibi durumlarla 
karşı karşıya kalırız. Bunu göz 'Önüne aldığımız için geçtiğimiz 2 yılda bir
çok hamle yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin elektrik enerjisi üretim kapa
sitesi 35 milyar kilowat saat civarındadır. Ama önümüzdeki 5.6 sene içer
sinde bu rakam 85-90 milyar kilowatsaat civarına yükselecektir. Hali ha
zırda inşaasına başladığımız, inşaatı hızla devam eden termik santraller, 
hidroelektrik santrallarla bu kapasiteyi demin söylediğim gibi 85-90 mil
yar kilowatsaate yükselteceğiz. Bunun manası şudur. Eğer memleketimiz 
o noktada, yani bundan 6, 7 sene sonra bütün bu elektriği kullanabilecek 
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duruma gelirse, takriben bugünkü Türkiye'nin üç misli büyüklükte bir 
Türkiye'ye erişmiş oluruz, demektir. İstiıhsal bakımından, birçok bakım
lardan. 

Muhterem Kütahya'lılar bakınız; son iki senedir memleketimizde 
elektrik kesintisi yoktur. Ve bundan sonrada inşallah olmıyacaktır. Bu
nun olmaması için bu şekildeki santrallara bir an evvel · başlamak, sü
ratle bitirmek lazımdır. Ben şu 4. ünitenin hikayesini biliyorum. Bu ünite 
dahr~ 1980'lerin başında planlanmıştır .Hatta ihalede edildi. Ama ihaleyi 
alan yabancı firma bir türlü bunu yapmaya yanaşmadı. Çünkü paramız 
yoktu. Paramız olmadığı gibi, kredi itibarımızda yoktu. Bu yüzden bu 
santral kredisi ancak demin Türkiye Elektrik Kurumu Umum Müdürü .. 
nünde ifade ettiği gibi 1984 senesinde yani biz' iktidara geçtikten sonra 
temin edilmiştir. 

Sade bu mu? İşte büyük Atatürk Barajının türbün ve jeneratörleri
nin krediside hükümetimiz kurulduktan sonra elde edilmiştir. Aynı şekil
de Habitabat' da yapılan 600 megavat kapasiteli gaz santralinin yüzde yüz 
krediside gene bu devrede temin edilmiştir. Bugün hemen hemen kredisi 
tıemin edilmeyen, finansmanı temin edilmeyen hiçbir santralimiz yoktur. 
Herşey sırasıyla yapılmakta zamanında bitirilmekte hatta bazı projeleri 
imkan bulduğumuz nisbette daha kısa zamanda realize etmek istemek
teyiz. Ve bunda da başarılı olacağız. Ben şuna özellik!~ inanıyorum. Bu
rada memleketin bir· tabii kaynağı, linyitleri kullanılıyor. Gene bu santra
lı inşa ederken, bizim içgücümüz, bizim müteahhitlerimiz kullanılıyor. 

Bu santrallerin ileride birçok parçalan memleketimizde yapılacaktır. Bu 
da böyle. Bu santraller tesis edilirken önemli bir işgücü meydana getir
mektedirler gene bu santraller işletmeye açıldıktan sonra da hem kömür 
işletmesinde hem santralin işletmesinde hemde bunu kullanan şehirlerde 
önemli miktarda işgücüne imkan sağlamaktadırlar. Netice itibariyle 
memleketin gelişmesi, kalkınması bu gibi işlerin daha fazla yapılmasına 
bağiıdır ve biz bunları süratle yapmakta, memleketimizde daha iyi daha 
fazla iş sahası açmağa çok kararlıyız. Ve inanıyorumki, bunda da büyük 
başarıya ulaşacağız. 

Muhterem Kütahya'lılar burası önemli bir yer. İnşallah memleketi
mizin birçok meselesine şu elektrik meselesinde olduğu gibi imkanlar bu
lacağız ve hepsini birer birer çözüm yollarına sokmaktayız, sokmaya de
vam edeceğiz. Bu santralın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, son 
iki yılda özellikle elıektrik enerjisinde talebin eski yıllarla, seksenli yıllar
la özellikle mukayese edilemiyecek şekilde arttığını bilhassa ifade etmek 
istiyorum. Bu Türkiye'mizin kalkınmasında önemli bir işarettir. Tekrar bu 
santralin memleketimize, milletimize ve bu yöreye hayırlı olmasını te
menni eder, hepinize sevgiler saygılar sunarım ..... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KÜTAHYA BELEDİYESİNDEN 

VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

24 Haziran 1985 

Sevgili Kütahya'lılar 1.5 yıla yakın bir zamandır iktidardayız. Sizle
re daha evvelde ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 
Memleketimizin çok çeşitli meseleleri vardır. Ama bu meselelerin hiç 
birisi çözülmeyen, çözülmez meseleler değildir. Hergün bir başka mese
leyi birer birer çözüyoruz ve Türkiye'yi daha hızlı bir kalkınma ortamı
na, daha hızlı bir gelişme ortamına itmeye, buna doğru gitmeye çok bü
yük gayret sarfediyoruz. İşte bakınız; bunun basit misallerinden bir ta
nesi, bugün Kütahya'da temelini atacağımız tesislerin sade Kütahya'da 
110 Milyar Liranın üzerinde bir yatırım bedeli olduğudur. Seyitömer 
santralı 4. ünitesi, Gümüş tesisleri ve hidrotermal tesisler bunun en basit 
rakamlarıdır. Bütün bu işi genişletin, Türkiye'ye yayın o vakit memle
ketimizin ne kadar hızlı bir kalkınma ortamına girmekte olduğunu hep be
rabıer müşahade ederiz. 

Bugün memleketimizde hiçbirşeyin darlığı çekilmiyor, hiçbir ko
nuda yokluk, kuyruk yoktur. Yıllar öncesi, Kütahya gibi bütün illerimiz
de akaryakıt sıkıntısı, yağ sıkıntısı, yağ kuyruğu, tüpgaz kuyruğu bütün 
bunların hepsi vardı. Bugün Türkiye'miz petrole eskisine göre çok daha 
fazla para ödemektedir. 1979 senesinde bu sıkıntıların en yukarıya çık
tığı yılda, biz petrole ödediğimiz para 1 milyar 700 milyon dolardı. Bugün 
1984 senesinde Türkiye'nin petrole ödediği para 3 milyar 900 milyon do
lardır. Demekki bu kadar parayı ödeyebildiğimize göre ve hiç bir sıkın
tı o 1madığına göre, Türkiye'de işler iyi gitmektedir. Şunu söyleyebilirler, 
bunu söyliyebilirler bunlara biz cevap dahi vermiyoruz. Niye vermiyoruz? 
Onu da söyliyeyim. Çünkü bizim bu gibi konularla uğraşacak vaktimiz 
yoktur. Bizim işimiz sizin işinizdir. Milletin işini, meselelerin bir an evvel 
çözmek, memleketimizi daha iyi hale getirmek, bunun için de elimizden 
geldiği kadar daha fazla çalışmaktır, zamanımızı boşa harcıyamayız. Hem 
sonra birşey daha söyliyeyim, memleketimizde siyasetçiler olsun, başka
ları olsun yeni bir mücadele, kavga ortamını biz yaratmak istemiyoruz. 
Haikımızın huzura sükuna ihtiyacı vardır. Daha iyi gelişmeye; ihtiyacı 
vardır. Çocuklarımızın geleceğinin daha iyi olması lazımdır. Bunun için-
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de canla başla hepimizin çalışması lazım. Biz bunun yollarını açıyoruz. 
Memleketi daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışmanın inancını ta
şıyoruz ve görüyoruz ki milletmiz bizimle beraberdir ve bizim çalışma
mızı takdir etmektedir inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha iyi, 
çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz. 

Bakınız bir misal daha vereyim. Vaktiyle İstanbul' da bir boğaz köp
rüsü yapılması sırasında konunun bu memlekette ne kadar münakaşa 
edildiğini hepimiz biliyoruz. Köprü yapılsın mı yapılmasın mı? Yapıldı 
iyi Dldu. Yapılmasını istemiyenler de o köprüyü kullanıyorlar. Şimdi ikin
ci köprüye, daha büyük bir köprü ve sade köprü değil 216 kilometre eks
pres yol, ikisi beraber 550 milyon dolara hepside dışardan yüzde yüz 
kredi olmak üzere anlaşmasını imzaladık, temelini attık ve bütün bun
ları, hem köprüyü hem de ekspres yolu 3 senede bitireceğiz. Bu köprüyü 
finanse etmek üzere dünyanın büyük ülkeleri yarışa girdiler. Hatta biri
birleriyle münakaşa ettiler. Niçin? Eskiden çaldığımız kapılardan «kredi 
yok» sesi gelirdi. Türkiye'ye kredi vermezlerdi. Ben bu günleri yaşadım. 
biliyorum. Ama bugün onlar bizim kapımızı çalıyorlar kredi vermek için 
en iyi şartlan temin edelim diye. Niçin? Türkiye'nin durumu iyidir de 
onun için. Tuı kiye'yi eğer bir tüccara benzetirseniz, iflas eden tüccara 
kim para verir? Ama durumu iyi olan tüccara herkes para verir. Şimdi 
tabiatıyla memleketin bir çok meseleleri yanında Kütahya'nın kendine 
has meseleleri varJır. Biz bütün memleketin meselele!'."ine sahip olduğu
muz gibi bu güzel Kütahya'nın da bütün meselelerine sahibiz. Hatırlıya
caksınız bu meydanda, bu ufak meydanda dedim ki 5 milletvekilinin 
beşmi verirseniz altıncısı ben olacağım. Öyle değilmi? Öyle söyledim. 
Ama kısmet dördündeymiş. Beşinci arkadaşımızı da belediye başkanı yap
tık unutmayın. Onun için beşi de bizden sayılır. Şimdi Kütahya'nın önem
li meselelerinden bir tanesinin yol olduğu anlaşılıyor. Evet hemen diye
ceksiniz ki Gediz yolu, Simav yolu. Bakınız genelde bir şey söyleyeyim 
ilk önce, biz bu memlekette devletin yapacağı en iyi hizmetler nedir diye 
programımızda oturduk karar verdik. Bu program yapıldığı zaman, se

çim beyannamesi hazırlandığı zaman detaylan ile ortaya konulmuştur. 
Devlet daha ziyade alt yapı yapar, yani yol yapar baraj yapar, sulama te
sisi yapar v.e buna ilave olarak sosyal hizmet getirir. Okul, hastane, sağlık 
ocağ1, bunun gibi tesisleri yapar. Muhterem Kütahya'lılar, biz devleti bu 
yolda gördüğümüz için yollara önem veriyoruz. Türkiye' de genelde yo
lun az olduğu kanaatindeyiz. Daha fazla yol yapılması lazım. Evet. Çün
kü daha fazla yol yapılırsa halkımız malını, ürününü istihsal ettiği her
şeyi başka yerlere daha kolaylıkla götürebilir. Ona daha fazla çalışma şev
ki aşılarız. Aynı şekilde elektrik, sulama meselelerine de büyük önem ve
riyoruz. Kütahya'nın bugün on tane elektriklenmemiş köyü kalmıştır. 
Bu sene inşallah onları da bitiririz. Bütün köyler elektriklenir. Ve sade 
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Kütahya değil, inşallah önümüzdeki iki sene sonunda yani 1987 sonunda 
Tütkiye'nin bütün köyleri elektriklendirilmiş olur. Evet öyle olacak. 
Şimdi muhterem Kütahya'lılar, bir konuyu daha söyliyeyim. Biz bu 
memlekette devletin alt yapıya önem vermesi yanında mahalli idarelere 
de büyük önem verdik. Neden mahalli idarelere büyük önm verdik. Çün
kü şunu çok iyi biliyoruz; size gidecek birçok hizmet ya belediyelerden 
geçer, ya il özel idarelerinden geçer. Onun için devletin bütçesinden ica
bında fedekarlık yaptık ve belediyelerimize mahalli idarelerimizin gelir
lerini artırdık. Bugün iftiharla şunu görüyorum. Her gittiğim ilde, bele
diyelerimiz çok daha iyi, eskisiyle mukayese edilemiyecek tarzda daha 
iyi çalışmakta ve bu illerde, ilçelerde yaşıyan insanlarımıza daha iyi hiz
met götürmekte olduklarını görüyorum. Şimdi tabii, belediyeli birçok 
yerimiz ilçe değilse ilçe olmak istiyor onu da biliyorum. Önümüzdeki se
ne inşallah, bunlardan ilçe olma durumuna gelenleri Çapanede dahil iyi
ce inceliyeceğiz. Bakalım ilçe olabilecek kapasiteniz var mı, yok mu 
onu göreceğiz. Ama bu heyecanınınız olduğuna göre herhalde birşeyler 
var demektir. Şimdi gelelim Gediz'in, Simav'ın bu yol meselenize yol me
selesinj, biz halledeceğiz yol meselelerine önem verdiğimizi, Kütahya'nın 
da özel bir sevgisi olduğunu ifade ettim. Bu sözlerim sizin için kafi dere
cede s~nettir. Değil mi? Muhterem vatandaşlarım bakınız, beni sevindi
ren nedir; vatandaşlarım benden, bizden, iktidardan yol isterler, su is
terler, elektrik isterler, asfalt yol isterler, bunlar bizim boynumuzun bor
cudur. Bu gibi talepleri biz sevgiyle karşılarız. Çünkü bu bizim vazife
mizdir. 

Muhterem Kütahya'lılar, Almanya'daki işçiler konusunda ben gitti
ğimde, bakanlarım da çok sık sık Almanya'ya giderek işçilerimizle görüş
tüler. Şu kadarını söyleyeyim! bugün dışarda çalışan türk işçisinin başı 
daha diktir. Eski sıkıntılar hafflemiştir. Nedeni şudur; Türkiye'nin iti
barı yükselirse dışardaki vatandaşının da itibarı yükselir. İşte Anavatan 
iktidarı geldiğinden bu yana dışarda itibar grafiğimiz yükselmiş ve işçi
mizin de itibarı beraberinde artmıştır. İşte en basit misal seneler son
ra önümüzdeki temmuz ayının dokuzunda bir Alman başbakanı Türki
ye'ye geliyor. Sebebi de Türkiye'nin bölgede ve bütün dünyada ağırlığı
nın gitgide daha fazla hissedilmesidir. Ben bu sene muhtelif ülkeleri zi
yaret ettim. Davet edildim. Davet edildiğim önemli ülkelere busene git
tim. 

İşte, Suudi Arabistan arkasından Amerika, Almanya, Japonya ve 
yakmda Çin Halk Cumhuriyeti'ne gideceğim. Bütün bunların gösterdiği 
önemli bir işaret var. O işaret nedir? Evet denebilir ki başbakan biraz 
fazia geziyor. Evet ama ne yapalım, Türkiye'yi dışarda tanıtıyoruz. Tür
kiye'mizin, bu konuyla ilgili birçok meselelerini hallediyoruz. Ve Türki-
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ye'ye birçok yenilikler getiriyoruz. Ama şunu da düşünmek lazım. Bu da
vetler eskiden var mıydı? Onu soruyorum. Davet olmayan yere gidilmez 
ki. Davet olursa gidilir. Davet olmuştur, gelmemizi rica etmişlerdir. Biz 
de önemli gördüğümüz yerlere gitmişizdir. Memleketimizi tanıtmışızdır, 
Ticaretimizi geliştirmişizdir. Bir çok meselelerimizi karşılıklı görüşerek, 
karşılıklı dostluklar kurarak halletmişizdir. Doğru yol budur. 

Şimdi Muhterem Kütahya'lılar sizleri daha fazla rahatsız etmek is
temiyorum. Bizim atacağımız temeller var. Türkiye, güzel memleketimiz 
bu temeller üzerine yükselecektir. Şimdi bakınız bir misal vereceğim. Te
mehni atacağımız Seyitömer dördüncü ünitesi, 150 megavat, 900 milyon 
kifovatsaat istihsal yapacak. Bu 900 milyon kilovatsaat nedir? Size söyli
yeyim 1_950 senesinde ben üniversiteyi bitirip bir elektrik mühendisi ola
rak çalışmaya başladığım yıl, Türkiye'nin bütünün kullandığı elektrik bu 
rakamdan daha azdı. Yani Türkiyemizin nereden nereye geldiğini bu ba
sit misal gösterir. 

Bunun gibi bugün Türkiye' de sayıları nerdeyse kırkı, elliyi aşan te
sis vardır. Bugün Türkiye'mizin elektrik enerjisi istihsali 35 milyar kilo
vatsaat civarına gelmiştir. O söylediğim yılda 1950 senesinde Türkiye'nin 
elektrik üretimi 780 milyon kilowat saati. Yani deminki misal, bir Seyit
ömer 4 ünite 150 Türkiye'sini rahat rahat besleyebilirdi. Bundan şunu 
söylemek istiyorum: Nasıl Kütahya gelişiyorsa, nasıl memleketimizin di
ğer şehirleri gelişiyorsa Türkiye hızla ilerlemektedir, büyümektedir bunu 
bütiin memle:ketimiz hissettiği gibi, yabancılar da, dışardakiler de başka 
milletlerde aynı şekilde hissetmemektedirler. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum aziz ve muhterem 
Kütahyalılar. İnşallah bir daha ki sefere geldiğimizde sizleri gene böyle 
birarada, yumruk gibi görmek istiyorum. Tekrar sevgiler, saygılar su
nuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR TUSAŞ UÇAK 

MOTOR FABRİKASININ TEMEL ATMA TÖRENİNDE 
YAPTIGI KONUŞMA 

24 H azfran 1985 

Sayın · Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirler ve Muhterem Eskişehir
liler; 

Geçen sene zatialilerinizin uğurlu elleriyle Türk uçak sanayinin ana 
fabrikasının temeiini Ankara'da, Mürted'de attık. Bugün burada o uçak
ları, o uçaklara güç verecek jet motorları fabrikasının temelini atıyoruz. 
Bu iki önemli eser yıllardır, bu konuda bu meseleleri hayal eden, gerçek
leşmesini arzu eden hava kuvvetleri mensuplarımızla, Türk sanayının 

gelişmesinde büyümesinde rolü olan bunu arzulayan pek çok arkadaşı
mızı, dostumuzu ve bizden evvelki nesilleri herhalde memnun etmiştir. 
Şu anda temelini attığınız tesisle beraber Mürted' deki tesis tam kuruldu
ğu 1aman, bugünkü fiyatlara muhtemelen 170 Milyar civarında bir para 
harcamasıyla meydana getirilecektir. Bu rakamları söylemekten kastım 
şu. Türkiye Cumhuriyeti bugün artık bu gibi dev eserlerin temelini ata
cak güce erişmiştir. Ve büyük Atatürk'ün işaret ettiği yolda muasır me
deniyet seviyesine erişme yolunda büyük bir hızla ilerlemektir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Eskişehir'e gelmeden evvel gene bir ilimiz
de, Eskişehir'in komşusu Kütahya ilinde 3 tane tesisin temelini attık. Bu 
üç tesisin de yekün bedeli 120 milyar liranın üzerindeydi. Bu sadece bir 
ilimizde olan üç tane yatırımdır. İnanıyorum ki hesaplı kitaplı gittikçe, 
ekonomik esaslara riayet ettikçe Türkiye'nin ekonomik gücünü devamlı 
bir surette artırdıkça bugünkü tesislerin yapılması bizim bütçemizi, eko
nomik gücümüzü hiçbir şekilde sarsmayacak, bilakis bunlara ilave katkı
lar sağlıyacaktır. Bugün burada temelini atacağınız bu güzel tesisin, Tür
kiye'ye yeni teknoloji kazandıracağın, savunma sanayinde bu yeni tekno
lojilerin hepimizin de çok iyi bildiği gibi, zaman içersinde sivil sektöre 
kaydığını, sivil sektörde de büyük istifadeler sağlandığmı çok iyi biliyo
ruz. Kara nakil vasıtaları, deniz vasıtaları ve nihayet hava vasıtaları bir 
memlekette yapıldığı zaman sadece bu kurulan fabrikalar değil, bunlara 
yüzlerce, binlerce fabrika, yan sanayi olarak çalışan birçok yeni işsahası 
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açılır. İnanıyorum ki şu kurulacak iki fabrikada çalışacak 1500 kişiden 
başka belki 5-10 bin kişi bu fabrikalara hizmet vermek üzere bir iş im
kanına kawşacaktır. 

Türkiye'miz hareket halindedir. Ekonomimiz ve gelişmemiz hızla 

devam etmektedir. ;Bu gibi eserlerin daha da artacağına yürekten inanı
yorum. Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının yıllardır beklediği, hayal 
ettiği bu tesisin burada realize edilmesinde şimdiye kadar emeği geçen 
herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra da şu tesiste 
çalışacaklara, bu tesiste alın teri kafa gücü vakfedenlere, memleketi dü
şünerek ileriye bakarak, huzurlu bir şekilde çalışmalarım, memleketimi
zin gücüne, güç katmalarını temenni ediyor ve tesisin memleketimize, 
milletimize ve Eskişehirimize h~yırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANTALYA - AHATLIKÖYÜ'NDE TAPU 
TAHSİS BELGESİ DAGITMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI 

24 Haziran 1985 

Hükiimet olarak seçim sırasında ve söyledjkse bunları tek tek ya~ 
pıyoruz. Hükümet programında 6 temel konuyu halletmeye büyük önem 
vermişti. Altı temel problemin biri de mesken konusudur. Mesken prob
lem.inin görüşünde yatan mesele tarafımızdan incelendi ve büyük çapta 
hal yoluna gidildi. Biz iktidara geldiğimizde birçok çevreler, özellikle ta
pu meselesini, toplu konut meselesini dillerine dolayıp bize veryansın et
tiler, ağır ithamlarda bulundular. Daha tenkitlerinin mürekkebi bile ku
rumadı. İşte toplu konut meselesi, işte gecekondu affı ile bunlara cevap 
verdik.» 

Bundan 6 - 7 yıl evvel döviz sıkıntısı çeken ülkemizin bugün kasala
rımda döviz sıkıntısı yoktur. Kasalarımız ağırlarına kadar döviz dolu 
olup, gelişmekte olan ülkeler içinde döviz sıkıntısı çekmiyen nadir ülke
lerdeniz. 

«Muhalefet bu konuda da bize saldırdı ve hatta kısa bir süre önce 
bankaları dolaşarak, döviz varlığımızı saptamaya çalıştı. İşte döviz var
lığ1mızı araştıranlar, biz iktidara geldiğimizde ülkenin dövizi bitireceği
mizi iddia edenler şimdi şaşkına döndüler. 

Tapu tahsisi konusunda icraata başlad1ğımız zaman bizi tenkit 
edenler oldu. Bu konuda da yanıldılar. Şimdi burada bine yakın haneye 
tapu tahsisi yapılmaktadır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI YAVUZ 

DONAT'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

26 Haziran 1985 

S o r u : - Ekonomik sıkıntılar sona erdi diyorsunuz ... Döviz rezerv
lerimiz maksimumda diyorsunuz ama ortadirek aldığ ücretle geçineme
menin sıkıntısını yaşıyor. Bu sıkıntılı durum ne zaman düze çıkacak?» 

C ev a p : - «Ücretlerde bugün yaşanan sıkıntı 1978 -79- 80'lerin 
yarattığı boşluğun sıkıntısıdır. Bugünün meselesi değildir . Biz artırmaya 
çalışsak da o yılların büyük kayıplarını telafi edemedik» 

S o r u : · - Sayın Başbakan... Ekonomiyi şu anda nasıl görüyorsu
nuz? ... Bundan tam 5 yıl öncesinin 24 Ocak 1980'in hedefleri ile bugün 
yaşadığımız ortam arasında hedeflenenler yönünden herhangi bir fark 
var mı? Kararları~ uygu!anışı yönünden sapmalar sözkonusu mu? 

Cevap : - Bir kere şunu söyleyeyim. 24 Ocak' ta karşılaştığımız 

durum veya 24 Ocak öncesi karşılaştığımız durum muhtelif vesilelerle 
söylediğim gibi bir «yangın söndürme» operasyonudur. Yani başlangıçta 
bununla karşılaştık. Ev yanıyordu. Birçok şeye dikkat etmeden evi yan
gından kurtarmak lazımdı. Belki o arada bazı şeyleri de içeride su ile 
boz:).bilirdiniz. Bu da mümkün. Ama başka çaremiz de yoktu. Memlekette 
bir tarafta yokluklar almış başını gidiyor. Dışarıda kredi itibarı kalmamış 1 
hiçbir yerden para bulamıyorsunuz. Ondan sonra ümitsiz bir durum da 
var. Petrol faturası 1 milyar 700 milyon dolar. Ve herkes «Sebep budur. 
Türkiye'nin bu hale gelmesine bu kadar yükselen petrol fiyatları sebep 
olmuştur» diyor ve arkasından tam 24 Ocak sırasında petrol fiyatı, 1979' 
un sonuna doğru tekrar artmaya başlamıştır ve 1980 senesinde 1979 orta
>am fiyatının iki misline çıkmıştır. Yani 1980 senesinde bjzim petrole öde
diğimiz para 3 milyar 400 milyon dolardır. 

Burada söylemek istediğim şey şu. Bir kere o durumun ortadan kal
dırılması lazımdı. Yani artık Türkiye'nin yardımla ayakta duramayacağı 
anlaşılmıştır. Çünkü o yardım yoktu dünyada. Yani size ölmeyesiniz diye 
işte 1 milyar dolar OECD' den yardım ediliyordu. O da zar zor. Çok şartlı 
yardımlardır. Program yardımlarıdır. Çoğu işlemez haldeydi. 
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Soru: - Peki... 24 Ocak kararlan hedefine varmıştır denilebilir 
. ') 

mı. 

C ev a p : - Tabii 24 Ocak şu bakımdan hedefine varmıştır. Bir ke
re bugün 3 milyar 904 milyon dolarlık bir petrol faturası var. Ödüyoruz. 
Ödemede herhangi bir problemimiz yoktur. Türkiye' de döviz meselesi 
diye bir sıkıntı kalmamıştır. Her şey rahatça itıhal edilebiliyor ve sistem 
bu bakımdan döviz bakımından fevkalade rahat bir hale gelmiştir. 24 
Ocak bu bakımdan gayeye ulaşmıştır. Ama mesele bu değildi. Meselenin 
ikinci hamlesi, bir yapısal değişikliği öngörüyorduk. Yapılsa! bir değişik
lik ~onunda Türkiye bir dah;;t şu veya bu sebeple her on senede bir olan 
hadisenin tekrar etmemesi, tekrar döviz sıkıntısına düşmemesi. Bu da ne
den? Şimdi bakınız dışarıdan gelenler şunu söyleyebilirler. Türkiye'nin 
kalkınma hızı belli bir rakamın üs tüne çıktığı zaman ödemeler dengesi 
daha sıkıntıya düşebilir. Onun için bazı dış tavsiyeler de kalkınma hızı
nızı yüzde S'in üzerine geçirmeyin demelerinin sebebi de budur. Çünkü 
yüzde S'den yüzde 7'ye yüzde 8'e gittiğiniz zaman (Benim kaba hesabım 
3 milyar dolar fark eder ithalatta) O yatırımı yapabilmek için ya kredj 
veya muhtelif yollardan ithalat hacminizi yükseltmeniz lazım. Bu tabii 
eski verilere göre yapılan hesaplardır. Eğer bir yapısal değişiklik yapa
bilirseniz. Belki de söylediğimiz hadise olmaz ki, Türkiye kalkınma hızı
nı arttırır, gene o döviz darboğazına düşmez. Bu sene biz bunu tecrübe 
ediyoruz. Ve gerekli bütün yapısal değişikliklerin çoğunu da yap tık. Yani 
uygulama olarak döviz sisteminde yaptık. İthalat liberasyon sistemde yap
tık. Ondan sonra birçok konularda kredi itibarını yukarıya götürdük. Ya
bancı sermaye konusunda yaptık. Turizmde birçok şeyler yaptık. Bütün 
kamu idaresi sistemini yerine oturttuk. KİT'leri karlı hale getirdik. Yal
nız KiT'leri değil, tarım satış kooperatiflerini de düzgün hale getirdik. 
Bugün bunlar para kaybeden veya borçlarını ödeyemeyecek duruma dü
şen gruplar içinden çıkmıştır. Şimdi bu büyük bir yapısal değişikliktir. 

Soru: - Yapısal değişiklik hedeflenmişti dediniz ... Bu hedef ya
tırımlar ve kalkınma hızı bakımından yerine geldi mi sizce? 

C ev a p : - Bu sene benim tahminim kalkınma hızı geçen seneye 
benzer ;ıkar. Belki biraz üstünde, belki biraz altında kalır. Yalnız görü
nen bir şey var. Sanayi sektöründeki hızlanma bariz olarak gözüküyor. 
Bunu da elektrik istihsal artışından değerlendirebilirsiniz. 

Türkiye'de elektriğin yüzde 76'sı sanayiye gider. Bu sene elektrik 
ene!:jisi istihsal artışı veya istihlak artışı yüzde 13 civarına gelmiştir. Ge
çen sene yüzde 12 civarındaydı. Evvelki seneler yüzde 3, 4, 5, 7'dir en 
fazla ... Bu sanayiinin hızlandığını gösteriyor .. Yatırımlar hızlanıyor. Onu 
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da ifade edeyim. Özel sektör yatırımlarında teşvik belgelerinden baktığı
mızda bu sene geçen seneye göre üç misli, çimento iç talebi yükseliyor. 
Şimdi acaba Türkiye tekrar eski döviz sıkıntılı dönemine düşer mi? 
Onun da bir endikasyonu yok. Biz en sıkıntılı döviz devremizi nisan, ma
yıs aylarında yaşarız. Genelde ihracatın yavaşladığı, buna karşılık işçi 
dövizlerinin de gelmediği neşredir. 

Yani az geldiği devredir. Turizmin fazla patladığı veya fazla geliş
mediği devredir. Ama biz bu aylarda hiçbir sıkıntı çekmedik. Hatta Mer
kez Bankası . dışarıdan 500 milyon dolar kredi aldı. Bunun 300 milyon do
larını kullandık. 200 milyonunu kullanmadık. Bankaların ve Merkez Ban
kası'nın döviz rezervleri maksimumdadır şu anda. Ve her zaman da de
vamlı olarak artıyor. Belki bu, önümüzdeki yıl Türkiye'nin kalkınma hızı 
yukarıya çıkarken döviz dengesinin bozulmayacağının işareti olabilir. Ba
kınız 1950'lerin sonuna doğru kalkınma hızı yükselirken, fazla yatırım 

yaparken biz döviz darboğazına düştük 1958'de ... Aynı konuyla biz 1969' 
da, 1970'de karşılaştık. Kalkınma hızı yükselir gibi oldu. Belli bir noktayı 
geçtikten sonra döviz darboğazına düştük. Aynı konu tekrar 1977.'ye doğ
ru olmuştur. O arada bir de petrol meselesi gelmiştir. Bizi tamamıyle 
felce uğratmıştır. Şimdi bu meselelerin hepsi aşılmış, ileriye doğru kal
kınma hızı . artarak gidiyoruz. 

Soru : - Sayin Başbakan 24 Ocak kararları ile bugün varılan nok
tayı çok güzel izah ettiniz ... Ekonomik sıkıntılar sona erdi dediniz, döviz 
rezervlerimiz maksimumda dediniz .. . Ancak ortadirek aldığı ücretle ge
çinememenin sıkıntısını yaşıyor ... Bu sıkıntılı durum ne zaman düze çı
kacak sizce? 

C ev a p : - Tabii kalkınma hızı artarsa, demin dediğimiz, bunun 
yanında da enflasyon aşağıya doğru giderse ücretlerde daha makul nok
talalara rahat geliriz. Ben son iki senedir şu kanaatteyim. Üeretlerde es
kinin kayıplarını telafi etmiş değiliz. En büyük kayıplar Türkiye'de 
77 -78 -79 ve 80 senelerinde olmuştur. Bu kayıpları biz telafi etmiş değiliz. 
Ama 1981 'de üzerine çıktık. Onu çok iyi biliyorum. 1982'de üz.erine çık
tık. Yani ıifak ufak telafi ettik. 1983'de çok emin değilim telafi edildiğin
den, 1984'de biraz üzerine çıkılmıştır. 1985'.de daha yukarıya gidilmiştir 
ama bu ·iİaveler yüzde altılık, yedilik nihayet sekizlik ilavelerdir!· Vaktiyle 
olan kayıplar yüzde 30'luk yüzde 40'lık kayıplardır. Tabii birdenbire her 
şeyin düzelmesi her şeyin istediğimiz noktaya gelmesi de mümkün değil
dir. Bunu yaptığımız zaman sıkıntılara tekrar sokarız ekonomiyi... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN'E GİDERKEN TERCUMAN 

GAZETESİ YAZARI YAVUZ DONAT'IN SORULARINA VERDİGİ 
CEVAPLAR 

27 Haziran 1985 

Soru : - Son birkaç yıl içinde Çin'e Sayın Cumhurbaşkanı gitti, 
üç dışişleri bakanı gitti, şimdi de siz gidiyorsunuz. Türkiye -Çin ilişkileri 
konusunda bize bilgi verir misiniz? 

Cevap: - Çin'le ilişkilerde son yıllarda, özellikle Çin' deki son de
ğişiklikten sonra önemli bazı gelişmeler ğözüküyor. Çin de bizimle yakın
dan alakadar oluyor. Biz bunu hissediyoruz. Muhtelif zamanlarda bizden 
gidildi, onlardan da heyetler geldi. Çin cumhurbaşkanı geldi, başbakan 
yardımcıları geldi, ticaret heyetleri geldi. Benim de gidişimle ilgili olarak, 
bizi ısrarla davet ettiler. Hakikaten epey ısrar ettiler. Ve aldığım muhte
lif haberlere göre bizi orada Türkiye'nin önemine müsait bir tarzda bek
liyorlar. Aldığım haberler bunu gösteriyor. 

Şimdj nedir Çin'le Türkiye'nin ilişkisi, ne olabilir? Tabii mesafeler 
oldukça uzak. Bizim de bugünkü şartlar içersinde o bölgeyle nakliye im
kanlarımız kısıtlı. Bizim o tarafa hava yolunda hemen hiçbir seferimiz 
yok. Belki bir iki uzun mesafe uçağın peşindeyiz. Onu aldıktan sonra Sin
gapur' dan başlayarak bölgeye doğru uçuşlarımız başlayacak. Önümüzde
ki bfr iki sene içinde bunu yaparız zannediyorum. 

Soru: - Jumbo jet mi almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Jumbo jet veya DC-lO'ların 30 tipleri var. Dafıa uzak 
mesafelere uçabilen. Bizimkiler 10 .tipidir. En fazla 7 saat uçabiliyorlar. 
Halbuki, DC - lO'un 30 tipleri 11 - 12 saat uçabiliyor. Vaktiyle de o tip uçak 
alınmamış, 747 de olabilir. Bilmiyorum başka tip uçaklar var mı? Detayı 
bilmiyorum. 

Soru: - Çin' deki değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda 
Çin'de uygulanmakta olan rejim «eskiye göre» hangi değişiklikleri getir
miştir? 

Cevap : - Şurası da muhakkak, Çin' de büyük değişiklik var. Ge
len giden herkes bunu söylüyor. Dışarıda okuduğumuz gerek mecmualar, 
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gere gazetelerde ... Hatta iddia edenler vaki, Çin Türkiye' den daha fazla 
liberal bir politika takip ediyor. 

Benim aldığım bilgiler bunu pek doğrulamıyor. Yani Çin komünist ... 
sistem komünist ... bu doğru. Ama bu komünizmden şunu anladıklarını 
tahmin ediyorum. Çünkü gelen heyetlerle devamlı bu konuları konuştum. 
muhtelif kimselere sordum. Gördüğüm durum şu : 

Toprakta biraz daha insanlara fazla önem vermişler. Yani bazı ser
best pazar kaidelerini orada uygulamaya haşlamı1şlar. Ve de:r1hal tarımda 
iyi .netice aldıklarını görmüşler, bu onlara kuvvet, güç vermiş. Çin bir 
zamanlar dışarıdan buğday ithal ediyordu. Şimdi buğday ithal etmiyor. 
Kendine yeterli bir ülke durumuna çok süratli bir zamanda gelmiş. Hatta 
ihraç ediyor bazı zirai malları. 

Sanayide ve şehirlerde bu tatbikata geçmişler. Orada bazı problem
leri var. O da Çin'in milli gelirinin düşük olmasından. Tahmin ediyorum 
200 - 250 dolar civarında bir milli gelirleri var. Bazı karaborsa hareketleri, 
dfüı !ze karşı fazla talep meseleleri karşılarına bir engel gibi çıkmış. Buna 
mukabil serbest bölgelerde -ki göreceğiz 7 -8 tane serbest bölgeler var
yabı.mcı sermaye tatbikatını belki bizimkinden daha liberal yapıyorlar. O 
da bir vakıa. -

S o r u : - Çin . gezisi11den neler bekli yorsun uz? 

C ev a u : - Bizim Çin'le ileride kabul etmek lazım ki, en önemli 
ilişkimiz tabii ticari olacaktır. Çin 1 milyar nüfuslu bir ülkedir. Az bir 
miktar dahi alsa rakam büyük tutar. Ama bunu birden bire olabilecek bir 
husus olarak görmüyorum. Tabii yanımızda birtakım işadamları da geli
yor. Bunların içersinde bağlantı yapacak olanlar var. "Bu gibi münasebet
lerin o noktalardan sonra nasıl gelişeceğini göreceğiz. Yalnız benim bil
diğ:m Çin, Türkiye ile ticaretini geliştirmek istiyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN HALK CUMHURİYETİNE 

GİDERKEN ATATÜRK HAVAALANINDA BASIN 

MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

28 Haziran 1985 

Muhterem Basın Mensupları, 

Bugün yine uzun bir seyahate, dünyanın en fazla nüfuslu ülkesi Çin 
Halk Cumhuriyetine gidiyoruz. Bugün hareket ediyoruz dönüşümüz önü
müzdeki ayın 7'sindedir. Giderken, birgün Bangkok'a uğrayacağız. Beş 
veya altı gün, Çin Halk Cumhuriyetinde, Pekin ve muhtelif yerlerde ge
zilerimiz ve temaslarımız olacak. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi, 
Çin Halk Cumhuriyetiyle ilişkilerimizde son yıllarda önemli gelişmeler 
olmaktadır. Karşılıklı heyetler gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da1ha 
evvel ziyaret etti. Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gel
di. Nihayet ben de Başbakan olarak ziyaret ediyorum. Aramızda genelde 
herhangi bir problem bahis konusu değildir. Biz, Çin Halk Cumhuriye
tiyle yakın ilişkiler, iyi ilişkiler kurmak taraftarıyız ve bunu her vesileyle 
tekrar ediyoruz. Bunların arasında da ekonomik ilişkilerimize büyük 
önem veriyoruz. Tabiatıyla aramızdaki mesafenin uzaklığı, bazı nakliye 
zorlukları, bu konularda problemler yaratıyor. Heyetimizde, bu konular
la ilgili olarak; hem THY Genel Müdürü, hem Ulaştırma Bakanlığı temsil
cisi PTT Genel Müdürü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşarı, Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı -ki dava evvel Çin'
de Büyükelçi olarak bulunmuştular. Onları da yanımızda götürüyoruz. 

Ayrıca, yanımızda TRT' den ve Basından temsilciler var, İş adamları 
heyeti, bu sefer, diğerlerine göre oldukça kalabalık. Gerek Japonya zi
yaretimizde, gerekse daha evvel yaptığımız Amerika ziyaretimizde, işa
damlarımızın muhtelif bağlantılar yapmak istediğini, veyahut temaslar 
kurduğunu, temaslar sonrası bu işlerin geliştiğini müşahade ettik. Nite
kim Türkiyemizin ihracatına ilişkin Mayıs ayı tahminleri oldukça iyi gö
züküyor. Geçen senenin üzerine çıkacağını, epey üzerine çıkacağını tah
min ediyoruz. 3-4 aylık, belli başlı bazı sebeplerden olan gerilemenin, 
Mayıs ayında tamamıyla kapatılabileceği kanaati belirmeye haşlamıştır. 
Bunun özellikle Türkiye ihracatının, muhtelif ülke gruplarına, sade belli 
bir yere değil ama dikkatli bir şekilde iyi bir dağılım içerisinde yapıldığı 
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da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunu huzurunuzda bu vesileyle ifade 

ediyorum. Çin seyahatinin akabinde Federal Almanya Başbakanı . Hel
mut Kohl Türkiye'ye gelecek ve ayın 9'undan 13'üne kadar Ankara ve İs

tanbul' da bulunacak. Onunla da önemli görüşmeler yapacağımızı ümit 

ediyorum. Şimdilik ana hatlarıyla söyleyeceğim bu kadar. Başka bir so

runuz varsa onu da kısa olarak cevaplıyabilirim. 

Soru : -- Anlaşılmıyor ... 

Cevap : - Şimdi meseleyi şöyle mütalaa etmek lazım. Bu konu 
birkaç senedir muhtelif hükümetlerin gündemine gelmiştir. Almanya'nın 
Avrupa'nın işsizlikle ilgili oldukça büyük problemleri var. Bizim ve biz
den önceki hükümetlerin devrinde, bu konuda anlayışlı davranılacağını, 
ama esas itibarıyle imzamızı değiştirmeyeceğimizi, ama anlayışlı davra
nacağımızı ifade ettik. Yani onların meselelerini görmemezlikten geleme
yiz. O vakit bu gibi anlaşmalar çalışmaz hale gelir. Bir takım kolaylıklar 
yapmak lazımdır. Anlaşma yoluyla değil, herhalde uygulama yoluyla bazı 
kolaylıklar tanımak lazım. Bu konu söylenmiştir. Bizden evvelki hükü
metler devrind~ ve bizim zamanımızda, herhangi bir değişiklik yoktur. 
Yalnız ben buna bir ilave yaptım. Dedim ki: «Bu, sizleri çok korkutuyor 
o vakit Türkiye'yi müşterek bir pazara alıp, bu müşterek pazar anlaş
ması yapılırken bu anlaş:ı;na da gözden. geçirilir. Bunda da gerekli tas
hihler, iki tarafı da incitmeyecek tashihler, o zaman yapılır. Yoksa nor
mal şartlarda herhangi bir değişiklik bahis konusu değildir. Haliyle biz 
size karşı iyi niyetle hareket ederiz. Ama bir Müşterek Pazara da Tür
kiye girerse haliyle bu anlaşma da gözden geçirilir.» 

Başka sualhrinS.z? 

S o r u : - Anlaşılmıyor ... 

Cevap : - Bu da, hepsi konuşulacak, hepsi konuşulacak. Yalnız 

biz daha o meselelere, uçaklarımız bakımından hazır değiliz. Mesela be
nim THY'na talimatım var: «Singapur, aşağı yukarı oralarda merkezi 
bir durumda. Avusturalya'ya da yakın. Avusturalya'da da biliyorsunuz 
oldukça geniş _ sayıda bir Türk toplumu vardır. Ama oralara gitmek bu
günkü uçaklarla mümkün değildir. Daha uzun menzilli uçak alımına 
bağlıdır. O araştırmaları yapıyorlar. Tabiatıyla -demin ifade ettim- bu 
gibi gelişmeler zaman içerisinde olur. Fakat bildiğim kadarıyla, özellik
le işadamlarımız iç.erisinde halihazır bağlantı yapanlar, bağlantı için ko
nuşmalar yapanlar vardır. Yalnız Çin'de, bütün bunların gelişiminin bir 
zaman içerisinde olacağını da unutmayın. 
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S o r u : - Efendim g1derayak, bandrol konusunda televizyon ve vi
deolarla ilgili yeni bir karar alınacakmış? Doğru mu acaba? 3 ay uzatıl
ması hakkında. 

Cevap : - Evet. Bugün ne günlerden? 

Gaz e t e c i 1 e r : - · Cuma 

C e vap : - Bugün yayınlanmıştır. Üç ay daha uzatılmıştır. 

S o r u : - Anlaşılmıyor ... 

Efendim, herkes kendini kontrol eder. Yani bandrolsuz görüldü mü 
aletin pjyasa fiyatının yarısını ödüyor ki çok büyük rakam. Halbuki ö~ürü 

bir defaya mahsus ödeniyor o kadar. 4 bin lira ödeniyor o kadar. Yani 
4 'bin lira ödemeyeyim derken, 150- 200 bin lira ödemeye kimse mahkum 
olmak istemez. 

Soru: - Anlaşılmıyor ... 

Hayır efendim, onlar şöyle. Şimdi yanlışlık yapılmasın, bu şuıdur: 
Satın aldığınız zaman, zaten bandrolla beraber alıyorsunuz. Bu daha 
evvelki rnhsat verenler içindir. Yani bir defaya maıhsus, onlara da band
rol yapıştırılacak. Halbuki obürü bir kereye mahsus ödeniyor o kadar. 
4 bin lira filan ödeniyor o kadar. Yani, bütün aletlerin lbandrollu olması 
lazım ki, kaçak olmasın. Ruhsatınızı da kaybetmişseniz, onu yüzde 50 
fazla, yani 4000 yerine 6000 TL ödeyip alacaksınız. Bizim de başımıza gel
di biz de kayfbettik, şimdi alacağız. 

Soru: - Avusturalya'ya ne zaman gidiyorsunuz? 

Cevap : - Yok Arvusturalya'ya gitmiyoruz. 

Ver.gilerle ilgili sualiniz var mı? 

Sor u : - Anlaşılmıyor ... 

C ev a p : - Portakal nereden çıktı canım? Kim söyledi portakalı? 
Oralarda da var portakal. Birisi söylemiştir, yani ben söylemedim. Yalnız, 
«elma bazı yerlerde yok» demiştik. 

- Turistlere vergi iadesi konusu var? 

Turistlere vergi iadesi mi? O nereden çıktı? 

- Turistlere vergi iadesi derken, alışverişlerden sonra yurtdışına 

çıkarlarken dönüşlerinde ödenek veriliyor. 
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O her zaman yapılıyor. Yani, bu ihracatta vergi iadesi sisteminin 
onlara da uygulanmasıdır. Hele katma ıdeğerli sistemde çok daha rahat 
uygulanır. Bu ve:rıgi konusunda da çok sıkı şeyler yapılıyor, haberiniz ol
sun. Efendim, huzurunuzda da ifade edeyim. Maliye Bakanımız bu konu 
üzerinde hassasiyetle duruyor. Yollan kesiyorlar, kamyonları durduru
yorlar. Faturasız vs. olanlara ta!bii büyük ağır cezalar vardır. Sadece ağır 
para cezası değil, hapis cezası da. Hatta icap ederse Eylül' de kanunda 
değişiklikler de yapabiliriz. İkincisi; senbest meslek erbabı için ifade edi
yorum: Kimse KDV'yi kaçırmasın. Onları da kapılarında kontrol ederiz 
ve ona göre de verıgi cezal_arını keseriz. üçüncüsü: vatandaş bize yardımcı 
olursa fatura alımında, sistem dalha çafbuk oturur. Biliyorsunuz satıcının 
da fatura verme meoburiyeti vardır. Önümüzdeki sene de, inşallah, bü
tün gelir veııgisi mükelleflerine bu ve:rıgi iadesi sistemini tatlbik ederiz. 
(Bundan sonraki konuşmalar anlaşılmıyor). 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇIN HALK CUMHURİYETİNE 
GİDERKEN HAVAALANINDA GAZETECİLERE YAPl'IGI KONUŞMA 

29 Haziran 1985 

Türkiye'nin uzun zamandan beri tartıştığı çeşitli hususlar bulun
ma1 .. tadır. Bu konuların başında Türkiye'nin müşterek pazara girmesi 
konusu vardır. Serbest Pazarla yapılan geçmiş anlaşmalara taraflar uy
mak mecburiyetindedirler. 

«Alnıanya'nın ve genelde Avrupa'nm işsizlikle iLgili oldukça geniş 
problemleri var. Biz ve bizden evvelki hükumetler devrinde bu konuda 
anlayışlı davranacağımızı ama esas itibarıyla imzamızı değiştirmeyeceği
mizi ifade etmiştik. Yani onlarm meselelerini görmemezlikten gelemeyiz. 
O vakit bu gibi anlaşmalar çalışmaz hale gelir. Bir takım kolaylıklar yap
mak lazımdır. Bu konu söylenmiştir. Bizden evvelki hükCtmetlıer zamanın
da da, bizim zamanımızda da. Herhangi bir değişiklik yoktur. Yalnız iben 
bir ilave yaptım, dedim ki, bu sizleri çok korkutuyorsa, o vakit Türkiye'
yi Ortak Pazar'a alırsınız, o müşterek pazar anlaşması yapılırken, bu an
laşma da gözden geçirilir. Bunda da iki tarafı incitmeyecek, iki tarafı da 
makul ölçülere getirecek ayarlamalar o zaman yapılır. Yoksa bu anlaşma
da herhangi bir değişiklik bahis konusu değildir. Sadece biz size karşı 
iyiniyetli hareket ederiz, demiştik. Ama Türkiye, müşterek pazara girer
se bu anlaşma tabiatıyla geçerlidir. Esas gözden geçirme zamanı odur.» 

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Siyasetinde ve Ekonomisinde büyük 
bir yer işgal etmektedir. Türkiye olarak Çin ile ilgili ekonomik ilişkilere 
büyük önem vermekteyiz. 

«Amerika ve Japonya ziyaretleri olumlu neticeler vermiştir. Bu zi
yardler sonrası beraberimizdeki işadamlarımmn bu ülkelerle ticari bağ
lantılar kurdukları müşahede edilmiştir. Nitekim, Türkiye'nin ihracatı 
Mayıs ayı itibarıyla iyi gözüküyor. Geçen yılın ilk dört ayının üzerine çı
kacağım tahmin ediyoruz. Bu yılın ilk üç ayında belli bazı nedenlere bağ
lı gerilemenin, Mayıs ayında tamamen kapatılacağını bekliyoruz» 

Ekonomik ilişkilerimizde bir problemimiz iki ülke arasındaki mesa
fenin uzaklığıdır. Uzaklık nakliye problemi meydana getirmektedir. Ara
mızdaki ulaştırma konusunda teknolojinin yardımı ile problemin bir öl
çüde kaldıracağımızı tahmin ediyorum. Heyetimizde Türk Hava Yolları, 
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Posta Telefon Telgraf Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarınında bulunması bu konudaki 
tes bitler içindir. 

Türkiye uzun menzilli uçaklara sahip değildir. 

«Biz daha uçak bakımından uzun mesafelere açık değiliz. Benim 
THY'ye talimatım var. Singapur'a önce açınız diye. Çünkü Singapur, ora
larda merkezi durumda. Avustralya'ya da yakın. Oralarda da oldukça 
geniş sayıda bir Türk toplumu vardır. Ama bunlar uzun menzilli uçak alı
mına bağlıdır. O konularda araştırmalar yapılıyor. Tabiatıyla bu ciddi 
gelişmeler, zaman içerisinde olur. Fakat bildiğim kadarıyla işadamla
rımız içerisinde halihazırda bağlantı yapanlar var.» 

Maliye vıe Gümrük Bakanlığı vergi konusu üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır. Ekipler şehirlerarası yollarda dahi vergi kontrolleri yap
maktadır. 

Ceza uygulaması oldukça ağırdır. icabederse Eylül ayında kanunda 
değişiklik yapal?iliriz. Hiç kimse KDV'yi kaçırmaya kalkmasın. Hükümet 
olarak önümüzdeki yıl tüm gelir vergisi mükelleflerine vergi iadesi tatbik 
edilecektir. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

Hayırlı Akşamlar Değerli Vatandaşlarım, 

Evlerinti.ze, kaıhvehanelerinize veya 

30 Haziran 1985 

Evlerinde ve kahvelerinde, belki de bir misafirlikte, bu programı iz
leyen sizleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum, benim sevgili vatandaşlarım. 

Bu akşam, cemiyetimizin temel dayanağı olan orta direğin, çiftçi, 
esnaf, memur, işçi ve emeklil.erin, yani, bu programı izleyen ekseriyetin 
bir temel meselesin ele alacağım. Hayat pahalılığı konusunu ele alacağım. 
Hayat pahalılığı, yalnız orta direğin mi meselesi? Sanayici, üretici, küçük 
imalatçı, hizmet üretip, hizmet satan kuruluş ve kişiler. .. 

Elbette ki, onlar da, hayat pahalılığı yüzünden karşılaştıkları satış 

zorluklarından şikayetçi. Netice itibariyle, bu akşam, toplumumuzun bü
tün kesimlerini, bütün ev hanımlarımızı, aile reislerini ilgilendiren bu 
konuyu ele alacağım. 

Her konuda olduğu gibi, hayat pahalılığı konusunda da, açık açık, 
dobra dobra, bilinmesi gereken gerçekleri sizlere anlatacağım. Hayat 
pahalılığı ile mücadele konusundaki icraatımızı, çarşı, pazar meselelerini, 
işçi, memur ücretleri, taban fiyatlar hakkındaki gerçekleri szlere açık
layacağım. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Enflasyonun, yani hayat pahalılığının bir çok sebebi vardır. Ama 
bunların başlıcası, gereğinden fazla para basmaktır. Meseleyi size, bir 
örnekle izah edeyim. 

Ha devlet bütçesi, ha aile bütçesi. Aralarında pek büyük bir fark 
yoktur. Sizin geliriniz: Ücrettir. Maaştır. Ya da kardır. Devletin başlıca 
gelir kaynağı ise: Vergidir. 

Ay ortasında, aile bütçesindeki para y.etersiz kalınca, ne yaparsınız? 
önce, haliyle masrafları kısarsınız. Bununla da çözüm bulunmazsa, bir 
yerden, münasip miktar borç ararsınız. Devletlerin de, bütçelerini belirli 
bir dengede tutmak için uyguladıkları yöntem hemen hemen aynıdır. 
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Yani, önce iç borçlanmaya gider, kendi vatandaşından çeşitli senet
ler yoluyla borç para alır. Eğer dünyada itibarı varsa, dışardan borç alır. 
Taıhii, bunun da bir :Sınırı 1vavdır. Bir fboııç taıvam 1Vardır. SizJin aile lbüt 
çenize oranla, devletin çok önemli ama çok hassas bir farkı mevcuttur. 

Parayı devlet basar. Şimdi görüyoruz, devletimizin banknot mat
baa5ı para basıyor. Eğer düğmeye tam zamanında basıp baskıyı durdu
ramazsak, yani işin kolayına kaçıp, bütçe meselelerimizi, para basmak 
yoluyla çözümlemeye kalkarsak, işte o zaman, 1979'lara döneriz. 

Hayat pahalılığı artış hızı, % 20'1eri aşar. Darlık, kıtlık, yokluk, 
kuyruklar başlar. Size şunu açıkça ifade edeyim: 

Bugün, ülkemizde, bütçe meselelerini, para basma yoluyla hallet
meye kalkışmak, dar gelirlinin cebinden para çalmaktır. Bunu 'böylece 
bilesiniz. Devletimizin bugün maalesef bazı sıkıntıları vardır. Kaynak, 
yani açıkçası, para sıkıntılarımız vardır. Ama biz hunu asla, para basma 
yoluyla, yani enflasyonu azdırma yoluyla çözmeye kalkışmayacağımızı 
ta işin başında, hükümet programımızda ifade ettik. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Her zaman söyledim bir daha tekrar edeyim. Bizim inancımıza 
göre, hukümetlerıin :görevi, mazeret üretmek değil, iş büirmeıktir. iBili 
yorum ki, dar gelirli, 9rta direıkten vatandaşımın sıkıntısı vardır. Dünya 
gelişiyor, değişiyor ... Türkiye'miz, çok şükür büylimekte ... Herkes, daha 
iyi yaşamak, ev edinmek, renkli televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi 
ve benzeri konfor cihazlarına saıhip olmak istiyor. 

Haklıdır. 

Ama birşey unutulmasın. Eğer devlet bütçesinde sıkıntı varsa, geçi
mini devlet bütçesinden temin edenlerin de bütçesinde, nispi de olsa, 
bir darlık olacaktır. 

Bununla birlikte, hepinizin huzurunda, açık açık beyan ediyorum. 
Biz memurumuzu, kamu kesiminde çalışan işçimizi enflasyona ezdir
med~k. 

Bakınız ... 

Katsayı artışı, aile ve çocuk yardımı, ek gösterge, iş güçlüğü, iş 

riski, özel hizmet tazminatı, yakacak yardımı, ve nihayet vergi iadesi ile, 
1984'te, memurlarımızın aylık net gelirleri, ortalama % 57 oranında art
mıştır. 

Bu yıl da, verebileceğimiz rakam, biliyorsunuz, gene enflasyonun üs
tünde tutulmuştur. 
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İşçi ücretlerine gelince ... Vergi indirimi, vergi iadesi, toplu sözleşme 
yoluyla yapılan ücret artışlarıyla, 1984'te, bu kesime. % 54 net gelir artışı 
sağlanmıştır. 198S'te de, gidişat bu istikamettedir. 

Bütün bunlar, akılcı ve gerçekçi tedbirlerle, devlet gelirinin art
tırılmasıyla sağlanmıştır. Daima enflasyonun üstünde bir gelir kazan
mışlardır. Ama bu yeterli mi? Eğer bir yetersizlik varsa, eğer işçi, memur 
geçmişte enflasyonun altında kalmışsa, bunun telafisi, bir günde, bir 
kalemde mümkün değildir. Aldığımız tedbirlerle, ıievletin eli daha da 
ferahladıkça, onların da aile bütçesi, mutlaka ferah tutulacaktır. 

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Enflasyonla mücadele konu
sunda aldığımız bir diğer tedbir, tasarrufları teşvik etmektir. Banka faiz
lerini yüksek tutarak bir yandan tasarruf sahibi vatandaşımıza esaslı bir 
gelir kaynağı sağlanır, yani, fazla paranın hayat pahalılığını azdırması 
önlenmiştir. 

Ya köylü ve çiftçi vatandaşlarımız... Her defasında ürünleri, iyi, 
akılcı ve gerçekçi taban fiyatlarla değerlendirilmiştir. Bu yılki taban fiyat
lar, % 40-42 dolayında yüksek tutulmuştur. Açtığımız ihracat yolları 
sayesinde, 'kimsenin malı tarlada kalmamış, bu yıl istihsal de arttığı için, 
çiftçimizin cebine, onu enflasyona ezdirmeyecek iyi bir para girmiştir. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Tutulması gereken yolun, para dengesini korumak olduğunu unut
mayınız. Millete hoş görünmek için, basarsınız parayı, artırırsıniz taban 
fiyatları, arttırırsınız işçi, memur ücretlerini, ödersiniz bir günde bütün 
devlet borçlarını ... İşte o zaman enflasyon patlar. Devletin ıkaşıkla ver
diğini, enflasyon kepçe ile geri alır. 

Biz asla bu yola sapmadık ve sapmayacağız. Akılcı dengeyi daima 
koruyacağız. 

Enflasyonu körükleyen bir diğer husus da, haksız kardır. Karabor
sadır. Bugün, Türkiye'de, hiçbir alanda karaborsa yoktur. Yokluk, darlık, 
kıtlık yoktur. Ve nihayet şunu ifade edeyim: Enflasyon artış hızı, yani 
hayat pahalılığının artış hızı, aşağıya doğru inmeye başlamıştır. İşte, son 
12 ay itibariyle hayat pahalılığı artışlarının ne yönde seyrettiğini görü
yorsunuz. 

Mayıs 85'ten geriye doğru 12 ay giderseniz, bakınız, enflasyon or
talaması % 40 dolayındadır. Çarşı, pazarda bizzat kendiniz, geçen yıla 
oranla meydana gelen inişleri izliyor, yaşıyorsunuz. 
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Değerli Vatandaşlarım, 

Enflasyon hızındaki duraklama, Katma Değer Vergisi'ni getirmiş 
olmamıza )rağmen gerçekleşmiştir. Du vergi salınınca, stok bulundu
ranların yarattığı bir suni fiyat artışı dönemini yaşadık. Ama en geç 3 ay 
içinde, fiyatların tekrar kendi normal seviyesine düşeceğini biliyorduk. 
Nitekim hadise, bu yönde gerçekleşti. 

Enflasyonla mücadelemiz aynı kararlılık ve aynı disiplin içerisinde 
devam ettirilecektir. Türkiye, Türk insanı, Türk halkı çok daha müref
feh bir hayat seviyesine gelecektir. Ama istikbalden yenerek değil. Vak
tiyle istikbalden yediğimiz için bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biz yaşa
dık, çocuklarımıza o sıkıntıları çektirmeyeceğiz. Tuttuğumuz yolun, attı
ğımız okun hedefi budur. Şimdi, bu programı izleyen pek çok vatanda
şım soruyor: «İşsize iş bulacak mısınız?» İşsizliğin devası, Türkiye'mi
zin büyüme hızıdır. 

Yani, her kesimdeki hareket, canlılıktır. Rakamlara baktığımız za
man şunu görüyorum: Eleıktrik tüketimi hayli yükselmiş. % 12 artmış. 
Demek ki, sanayide canlılık var. Çimento tüketimh1e bakıyorum. Geçen 
yıl, tüketim artışı % 17-18 olmuş. 

Bu yıl, ayrıca bir % 5 daha artmış. Büyük barajlara, paralı yol ya
pımına para ibuldu1k 1İıkinci köprünün · inşaatı başlayacak. Özel sektör, 
tahii ki, iyiye doğru ~den b~ ekonomi içinde yatırımlarını hızllandıraca'k. 
Ve nihayet, biliyorsunuz, demir asa, demir çarık, iş adamlarımızla bir
likte, yabancı sermayeli Türkiye'ye çekmek için dünyayı dolaşıyoruz. 

Dolaşmaya devam edeceğiz. Bunların hepsi, işsizliğe bir oranda deva 
olacak faaliyetlerimizdir. 

Her faaliyetimiz, her icraatımız sizin içindir. Memleket menfaati 
içindir. Konut fonuna para aksın diye, devletin ürettiği bazı mallara zam 
yaptık. Ama bu zam, bu paralar, dar gelirliye, orta direğe konut olarak 
geri dönecektir. Yılda 100.000 konut yapımını planladık. Özel sektör de, 
konut yapacak. İşsizlerimize, konut sanayiinden yepyeni iş imkanları 
açılacaktır. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Çok çalışmak ve tasarrufu yaşamak, devletçe de fertçe de hedefimiz 
olmalıdır. Yeni bir icraatımız olarak, size iyi bir haberim var. Pek ya
kında, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, piyasaya, Keban ve Oy
mapınar Barajlarının gelir ortaklığı senetlerini sunacak Biliyorsunuz, 
bu senetler, size iyi gelir sağlar. Elektrik ... En hayati ihtiyacımız ... En 
verimli yatırım alanımız. Bir yandan enflasyon indikçe, öte yandan bu 
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barajların karı arttıkça, senet sahipleri, bu işten iki taraflı karlı çıkar. 
Yastık altında para tutmayın. Bu senetlerden edinmeye bakın. Benden 
söylemesi... 

Değerli Vatandaşlarım, 

Size, hayat pahalılığı konusunda, gerçekçi ve gerçekçi olduğu için 
de, nispi olarak, iyi haberler verebildiğim için memnunum. Ve şuna de
rinden inanıyorum. Milli birlik ve beraberliğimize dört elle sanldııkça, 
umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadıkça, 1990'larda, Türıkiye, Avru
pa'nın refah devletleri arasına girecektir. Çalışan Türkiye, 50 milryonluk 
nüfusuyla bastığı yeri titreden Türkiye, milletler camiası içinde, mut
laka layık olduğu yere ulaşacaktır. Bu inanç ve duygular içinde, hepi
nize en iyi dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum, benim sevgili vatan
daşlarım. 
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BASBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN'i ZİYARETİ SIRASINDA 

PEKİN RADYOSUNA VERDİGİ DEMEÇ 

2 Temmuz1985 

«Çin'i ilk defa ziyaret eden bir Türk Başbakanı olarak, buraya gel
mekten !büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü, \basın toplantısında da 
biraz evvel söylediğim gibi, bizim ceddimiz de Orta Asya' dan Türkiye' 
ye gitmiştir. Gerçi aramızda !bir bin yıla yakın mesafe vardır. Ama, ana
neler ıbakımından, /birçok yaşayış tarzı ba1kımmdan, sosyal bakımlardan 
iki millet arasında yakınlıklar müşahade ediyorum. 

Çin ile daha yakın :bir ilişki :kurma arzumuz yıllardır vardır. Son 
yılla~da ibunun sürekli bir şekilde geliıştiğini müşahade ettik. Çin ile iliş
kilerimizn önfunüzdeki yıllarda daha ileriye gideceğini kuvvetle taihmin 
ediyorum. Bu bakımdan bu seyahatim fevkalade önem arzeden bir se
yaıha t olmuş tur. 

İkinci sualinize gelince, Çin liderleriyle yaptığımız görüşmeler 
olumlu sonuçlar sağlamıştır. Bizim siyasi bakımdan herhangi bir prolb
lemimiz yoktur. Çin ile ıhe.rfuangi fbir prdblememiz mevcut değildir. Ta
bi bu gelişme, siyasi gelişmelere, siyasi meselelerdeki yakınlığımızın 
aynı ·şekilde istişari meselelere, yani ticadi, ekonomik . meselelere de inti
kal etmesi lazım diye düşünüyoruz. Bunun için aramızda!kıi ticareti, ara
mızdaki .ekonomik münasebeti geliştirmeyi düşündük. Çin liderleri de 
aynı ıkanaatdedirler. Bu konular konuşulmuştur. Aramız:daki ticaret hac
mini, geçtiğimiz sene içinde ıbulunduğumuz sene için 100 milyon dolar 
olarak tesbit etmiştik Öyle anlaşılıyıor ki, burada yaptığımız ıgörüşme
lerden sonra, ıbunu daha aykırı bir rakama çıkarmamız imkan dahiline 
girecektir. Arkadaşlarımın ıbana verdiği malumatlar, bunun 40() milyon 
dolara kadar, hatta, önümüz1deki sene realize edilebileceği kanaatinde
yiz. 

Buradan da bu şekilde olumlu sonuçlar almış oluyoruz. 

Tabiatiyle seyahatimizin geri kalan kısmında bir grup 1arkadaşımız 

bazı özel lbö1gelere gidecekler, orada da bazı temaslar, !bazı ticari ilişki

ler yapacaktır. 
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Üçüncü sualinize gelince, Türkiye ile Çin, aslında gelişme bakımın
dan 'birıbirlerine bir nevi tecrülbeleri iletme ve karşılaştığımız zorluklar
da, programların uygulanmasında yardım edebilecek durumdadırlar, !ben 
bunu müşahade ettim. Biz beş senedir bir dışa a:çılrna politikası izliyo
ruz. Çin de buna benzer bir dışa açılma politikasını izlemektedir. Bizim 
bazı tecrübelerimiz var, onların bazı tecrübeleri var ve ekonomik geliş
memizde geçtiğimiz yıllara bakılınca, bazı beraberlikler de gözüküyor, ge
lişme fbabmından. Bu bakımdan inanıyorum ki, aramızda ıbu meseleler 
üzerinde fikir teatisinin de fayda sağlanacağı mulhakkaktır. Bunu teklif 
ettim, onlar da uygun mütalaa ediyorlar. Zannediyorum aramızda bu 
manada gelişmeler olacaktır. Bazı teknoloji meselelerinde de bir!birimize 
yardımcı olmaya çalışacağız. 

Esas itibariyle bu gelişmeler, ticari gelişme, tecrü!be aktarması, tek
noloji meselelerinde bir takım birbirimize destek olmamızı, zannediyo
rum dünya sul!huna da katkı sağlayacaktır. 

Benim görüşüm, Uzak Doğu !bölgesinin, yani Asya'nın, önümüzdeki 
20 senede en hızlı gelişen bir bölge olacağı mahiyetindedir. Biz ıAsya' 
nın batısındayız, Çin doğusunda, daıha iyi bir işıbirliği imkanımız ola
caktır.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA BÜYÜK ŞEHİR 

BELEDİYESİ BETON BORU FABRİJ(ASININ TEMEL 

ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

3 Temmuz 1985 

Muhterem lAnkaralılar, değerli misafirler; 

Bugün lburada Ankara Büyük Şehir Belediyesinin önemli bir tesj
sinin 'temelini atacağız ve gene lbana verilen bilgiye göre, /bu yıl sonunda, 
çok kısa fbir sürede hizmete açacağız. İışte muhtelif vesilelerle ifade etti
ğim giıbi, 'bizim iktidarımızın gerek belediyelerde, gerekse hükümetle ça
lışma temposu budur. Çdk kısa zamanda tesislerin temeli artılır ve bir 
an evvel bu tesisler hizmete açılır. 

Bir önemli konu da, bizim iktidar olarak mahalli idarelere, başta 
belediyeler olmak üzere verdiğimiz özel önemdir. 1950 yıllarında Türki
yemizin nüfusunun yüzde 8:0'ni hatta biraz daha fazlası kırsal 'bölgede ya
şarken ancak yüzde 20'si veya daıha azı şehirlerde yaşıyordu. Bugün !bu 
rakam, tersine dönmüştür. Yani yüzde SO'den fazlası şehirlerde yaşamak
ta daha az bir nüfus kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Şehirlerimiz geçti
ğimiz yıllarda kendilerine gerekli önem verilmediği için, bir takım ted
birler alınmadığı için, ciddi yatırımlar yapılmadığı için, maalesef yan
lış ıbir şekHde büyümüşler ve !bugün lbir çok mesele ile ibu iktidar karşı 
karşıya kalmıştır. 

Her konuda olduğu gibi bu konuda da şehirlerimizin meselelerini, 
halledebilmek için meselelerin esas noktası neresidir? Nereye ıbıçak vur
mak lazımdır; fbunu iyi tesbi1: ederek hareket etmişizdir. Yaptığımız en 
önemli icraatlardan birisi budur. Biz mahalli idarelerin vatandaşa esas 
hizmet götüren önemli idareler olduğuna başta karar verdik. Belediyele
rin bu mahalli idare grubu, içersinde vaziıfelerinin en önemli vazifeler 
ve en önemli grup olduğuna karar verdik. Ve bütçemizin gelirlerinin vak
tiyle yünde S'i verilirken geçen sene çıkardığımız bir kanunla tabiatıyla 
ağırlık belediyelerde olmak üzere yüzde 13.S'u mahalli idarelere akta
rıldı. Bu kademe kademe 1987 yılına kadar bu söylediğim rakamlara ge
lecektir. İkinci önemli ıbir husus; üç büyük şehirimiz İstanbul, Ankara, 
İzmir özel !bir statüye kavuşturuldu. Bir büyük belediye ve yanında ıdu
mma göre 5 - 15 ve 3 diğer belediye, yani mahalli belediye büyük beledi-
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yenin altında, bunlarda yeni bir organizasyon olarak ortaya konuldu. 
Büyük şehir belediyelerine ayn bir ilave imkan verildi. Ve bu şehirlerde 
alılnan vergi gelirlerinin yüzde S'i bugün bu söylediğim üç büyük şehrin 
bekdiyelerine gitmektedir. Sade bununla kalmamıştır. Belediyemize ay
rıca akaryakıt tüketim fonundan 'bu sene taıhmin ediyoruz 30 milyar ci
varında bir para aktarılacaktır. 

Şu anda verilen imkanlarla 160 bin konut kredi almaktadır. Her 
sene 100 binden fazla konut tamamlanacaktır. Bu ölçülerin hiç birisi 
geçtiğimiz yıllarda mevcut değildi. 

Muhterem Ankaralılar, Muıhterem Misafirler; 

Ankara'nm önemli dertleri var. Burası 30 fbin nüfuslu bir ufak şe'hir
den 300 ibin nüfuslu bir 'büyük şehir olarak planlanmış ama, !bugün nüfu
su 2.5 milyonu geçmiştir. 

Dertlerde ona göre büyümüştü. Ankara'nın su derdi var, Ankara'nın 
kanalizasyon derdi var, Ankara'nın daha başka dertleri var. ıBiz bu dert
lerin hepsine 'belediyelerle, malhalli ıbelediyelerle ve büyük belediye ile 
saıhibiz. Ankara'yı !başkente layık bir yer yapmaya da kararlıyız. Bura
nın su meselesinin en kısa zamanda halledilmesi en önemli hedefimizdir. 
Bu konuda ilgililere gerekli talimatı da vereceğim. Özellikle Kızılcaha
mam bölgesinden gelecek ve Ankara'nın su meselesini uzun vadede çö

zecek tesislerin bir an evvel süratle yapılmasını, bu maksatla da kamu 
ortaklığı fonunun kaynaklarından istifade edilmesi hususunu ilgililere 
talimat olarak vereceğim ve inanıyorum ki Ankara'nın su derdini nasıl 
İstanbul' da çözmek için özel bir gayret sarfetmişsek burada da aynı şe
kilde de çözeceğiz. İstanlbul' da, çok iyi bileceksiniz Büyük Çekmece Ba
rajı programlandığı zaman 4 ile 5 senede bitirilmesi düşünülmüştü. Bu
na göre ihale yapılmıştı. Ve eğer es'ki tempode gitseydi 4 senede değil 
7 - 8 senede bitmezdi. Biz !bu barajı hızlandırdı1k, 2 senede bitirmeye ka
rar verdik ve inşallah önümüzdeki sene Eylül ayında işletmeye açılacak, 
yani 1986 senesinde. İstanbul'un su meselesi bu şekilde kısa bir zaman 
içersinde halledilecektir. Aynı konunun Ankara için de Kızılcahamam 
bölgesinden yapılması planlanmıştır. Onu da aynı şekilde hızlandıraca
ğız. 

Dün ve evvelsi gün Trakya' daydım. Bütün Trakya'yı baştan aşağı 

dolaştık. Köyleri, şe'hirleri gördük, çok iyi lbir mahsul var. Bumalhsul 
memleketin maıhsülüdür. 

Hepsi 'köylünün cebine para olarak girmektedir. K:öyle ıböyle bol 
bir ürün aldığından dolayı fovkalede de memnundur. Kendimize bir ifti
har vesilesi çıkarmak için söylemiyorum. Ama işin doğrusunu söylemek 
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ve işin doğrusunu yazmak lazımdır. ıÇünkü işin doğrusu yazılmadığı tak
dirde bu milleti zayıf görenler, bu milleti anlamaz görenler, nasıl bu 
milletin meselesi anladığını, nasıl takip ettiğini görüp şaşıracaklardır. 
Kimse yanlış bir duruma, zehaba kapılmasın . . şunu yazarız; bunu yaza
rız memleketi şu tarafa götürürüz bu tarafa götürürüz gibi endişelere 
kimseyi düşüremezler. Şunu açıkça ifade ediyorum. Milletimiz hangi is
tikamete gideceğine kendisi karar vermiştir ve bizim gösterdiğimiz, 

memleketin geleceğini sağlama bağlıyan bu önemli yolda bu iyi yolda 
yürümeye devam edecektir. 

Tarımda bu sene bolluk ıvar. Bu bolluk kimseyi şaşırtmasın. Kıtlık 
olsaydı dalha mı iyi olacaktı? Fiyatlar artsaydı daıha mı iyi olacaktı? 2 
misli, 3 misli mahsül alınan yerler var. Fiyatlarda ona göre düşecektir. 
Enflasyon böyle iner aşağıya. Verim artar, memleket daha fazla mal üre
tir, onun karşısında da şehirlerde malları tüketen, insanların yüzleri gü
ler. Enflasyon aşağıya gitti diye üzülmemek lazım, sevinmek lazım. Çift
çinin dalı değerini bulmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene bu 
devrelerde 4!00 bin •ton civarında almışken şu sıralarda 1 milyon ton buğ
day ve arpa almıştır. Ve hepsinin parası da eng~ç 'bir ha:fta içersinde öde
necektir. 

Tabiatıyla memleketimizin gelişen bir memleket olduğu da unutul
mamalıdır. Gelişen bir memleketin :bir çok meseleleri vardır ıAma huzu
runuzda açıkça ifade edeyim, !bu meseleledn hepsi çözüm yolundaillr. 
Şurada Ankara'nın meselelerinin çözüm yolunda olduğu gibi, İstanbui' 
da çözüm yolunda olduğu gibi, bütün Anadolu' da çözüm yolunda olduğu 
,gilbi. 

İnanıyorum ki, milletimiz kendisine hizmet edenleri bugün olmasa 
yarın, yarın olmasa öbür gün herhalde teşekkürle anacaktır. 

Bizim; demin sayın ıbelediye başkanının da söylediği gibi şunun ·bu
nun teşvikine, şunun iqunun takdirine ihtiyacımız yoktur. Biz, çünkü ıbu 
memlekette halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancını taşıyan bir ik
tidarız. Herşeyin doğrusu neyse o yapılacaktır. Hiçlbir taraıfada hiçb~r 
şekilde taviz verilmeyecektir. Bunu da 'huzurunuzda açıkça ifade ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunanın. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN 

KANTOR EYALETİNDE TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 
YAVUZ DONAT'LA YAPTIGI MÜLAKAT 

5 Temmuz 1985 

Soru: - Sayın Başbakan, Çin'e gelirken beklentileriniz nelerdi. 
Aldığınız sonuç ne oldu? 

C ev a p : - Bu seyahatlerde genelliıkle benim düşündüğüm konu 
hiÇbir şekilde «Şu neticeye varacağım, bu necticeye varacağım» şeklinde 
değildir. Ama bu seyahatleri ben ticari ve ekonomik konular başta ol
mak üzere birçok konularda meselelerin önümüzdeki aylar ve yıllarda 
açılabilmesi, işletilebilmesi, iki tarafa da makul şartlar içinde katkılar 
sağlayabilmesi i1çin yapıyorum. Bu iki memleket arasındaki yolun bir 
nevi islahı, genişletilmesi imkanlarının artırılması şeklinde düşünülmek
tedir. Çin'e de bu şekilde geldim. Zaten başlamış, gelişmekte olan müna
sebetimiz vardı. Bu vesile ile hemen şunu söyleyeyim. Çin'in başta gelen 
liderleri ile tanışmak imkanını bulduk. Birtakım meselelerde düşünce 
tarzlarını, bakış açılarını 1kendi ağızlarından duyma imkanına kavuştuk. 
İnsanlar birbirini yakından tanıyınca, muayyen meselelerde nasıl hare
ket ederler ve şu meselede nasıl düşünebilirler gibi bir neticeye varmak 
da mümkündür. 

Soru : - Ticari ve ekonomik konulardak görüşlerinizi de anlatır 
mısınız? 

C ev a p : - Ticari ve ekonomik 1konularda bu sene ibir protokol 
imzalanmıştı. Takriben yüz milyon dolarlık bir ticaret hacmini öngörü
yorlar. Anlaşılıyor ki şu anda varmakta olduğumuz netice, ne şekilde 
söylenirse söylensin, bu hacmin büyük çapta artacağı istikametindedir. 
Bu kısmen lbu sene realize edilecektir. Çin'in gördüşümüz gibi !büyük ibir 
nüfusu var. Bu nüfusun taıbiatiyle ve hele takip ettikleri elmnomik politi
ka sonucunda taleb de yükselecektir. Aramızda büyük mesafe olmasına 
rağmen !bizim de bu imkandan istifade etmemiz imkan daıhilindedir 

S o r u : - Sayın Baş!bakan, geziye katılan i,şadamları arasında 1bir 
sürtüşme var mı, yok mu? Sayın Pak demirli dün Sincan bölgesine bir 
grup işadamı ile b rlikte gitti. Bu grupta olup olmamak çekişmesi ·de 
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var. Aynca bazı imkan ve yatırımların bazı işadamlanna verildiği, di
ğerlerinin «devre dışında» kaldıkları iddialan konuşuluyor. Bunları ibili
yormusunuz? Bu işin iç yüzünü anlatır mısınız? 

C ev a p : - İ·şadamları arasında bir nevi rekabet talbii bir hadise
dir. Bunun özellikle yurt içinde olmasını arzu da ediyoruz. Yurt dışında 
fazla' ' olmasını arzu etmiyoruz, ama bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ta
biatiyle kiminle kimin arasında ne olmuş, nasıl olmuş <bu konularıda faz
la bilgi sahibi değilim. Beni de o .konu fazla alakadar etmez. Önemli 
olan Türkiye'nin iş yapabilmesidir. Kim yaparsa yapsın. Bunu filanca 
yapmış, falanca yapmış gibi çok alakadar etmez. Tabii becerikli olan, 
daha çok çalışan ve meseleleri gece-gündüz düşünen işadamlarını mu
vaffak olmasını arzu ederim. Sincan'a Doğu Türkistan'a gidilmesinde «!i
mitasyon» tayyerenin kapasitesidir. Şu veya lbu kimsenin gitmesi, git
memesi diye bir şey bahis konusu değildir. Buna göre gerekli şeyler her
halde yapılmıştır. Bir mesele olduğunu zannetmiyorum. Oraya gitmek 
isteyenler daha önceden tesbit edilmişti. Teyyarenin de belli 'bir kapa
sitesi olduğuna göre sonradan müracaat edenlere herhalde imkan bulu
namamıştır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE'Yi ZİYARET EDEN 
F. ALMANYA BAŞBAKANI SAYIN KOHL ŞEREFİNE VERDİGİ 

YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başibakan, 

Sayın ıBayan lK.ohl, 

Kıymetli Misafirler 

9 Temmuz 1985 

Dost ve müttefik Federal Almanya Cumhuriyeti Başbakanını ve de
ğerli eşlerini ülkemi~de selamlamaktan büyük mutluluık duyuyoruz. 

Ziyaretini, ülkelerimiz arasında özellikle son yıllarda kaydolunan 
çok yönlü ve verimli iş\birliğinin bir tezaıhürii olarak kaıbul ediyor ve 
yürütmekte olduğumuz görüşmelerin ilişkilerimize yeni bir hamle kazan
dıracağına yürekten inanıyorum. 

Sayın Başbakan, 

Tü91k ve Alman milletleri, son bir asrın gerek savaş, gerekse lbarış 
dönemlerinde devamlı bir ilgi ve menfaat irtiba1:ı içinde bulunmuşlar
dır. Acı ve tatlı günlerıde bir çeşit kader birliği yapmışlardır. Aıvrupa'da 
ve Dünya'da kurulan yeni dengeler, her i'ki ülkede vukua gelen rej:im ve 
hükümet değişiklikleri, aramrnda mevcut dostluk ve anlayış havasını 
haleldar etmemiş, bilakis, zaman içinde her geçen gün bu dostluğun de
ğerini daha iyi takdim etm~mize vesile olmuştur. 

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası Türkiye'nin geçtiği son derece güç 
dönemde Federal Almanya'nın gösterdiği destek Türk milletince daima 
takdirde anılacaktır. Anarşi'nin kol geçdiği ve ekonominin büyük bir 
çıoküşe girdiği o kriz döneminde başlatılan yardım operasyonunda ülke
nizin yüklendiği öncülüık görevinin bizim yönümüzden önemini, o gün
lerin 'başta gelen sorumlularından biri olarak en iyi değerlend'r.ecek 
kimselerden biri de ıbenim. 

Bu müşterek gayretlerin boşa gitmediğini memnuniyetle ifade et
mek isterim. Türkiye, ıbundan 5 - 6 yıl önce hergün 20- 2'5 kişinin teröriz
me kurban gittiği bir ülke iken, bugün huzurlu ve güvenli bir ülke ha-
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line gelmiştir. İşlemiyen, Cumhurbaşkanı seçemiyen, aylarca tek bir ka
nun ·dahi çıkaramıyan bir parlamentonun yerini, setbest seçimlerle gel
miş, yasama ve kontrol görevini demdkrati:k usuller içinde ifa eden yeni 
ibir parlamento almıştır. Çöküntü halindeki elmnomi düzlüğe çıkarılmış 
ve bariz bir gelişme sürecine sokulmuştur. Türk ekonomisi, dışaridan 
yardımla zorla ayakta duran bir ekonomi olmaktan çı.kmış ve bugün 
kendi gücüyle ayakta duran bir ekonomi haline gelmiştir. Türkiye'ye 
kredi akışı hızlanmıştır. Tür.kiye bugün kredi itilbarı yönünden Cumhuri
yet ta~ihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bütün bunlar yapılırken, 
olağanüstü koşulların gerektiııdiği olağanüstü te:dbirler de tedri_cen kal
dırılmaktadır. Hükümetimizin teşkilinden bu yana geçen bir buçuk yıl
lık süre zarfında bu istikamette büyük mesafe kaydettik. Ülkemizde hu
zur ve güvenin devamı ıbunu daha da arttıracaktır. 

Bizdeiki bu gelişmelere paralel olarak Batı ülkeleri ve kuruluşları 
ile ilişkilerimizin iyiye gitmesi beklenirken, son zamanlarda bu melhafil
de ülkemiz aleylhine takınılan tutumu izaıhta Tür.k kamu oyu büyük güç
lük çekmektedir. Türkiye'deki geııçekleri görüp anlamak zahmetine !kat
lanmadan, bir avuç kanun kaçağının ve Türkiye'yi Batı' dan uzaklaştır
mak isteyen bazı dış güçlerin maksatlı propaıgandasına alet olan bu çev
releri uyarmanın zamanı artık gelmiştir. Ülkemizi küçük hesaıplannın 
ve sağ- sol partiler arasınçlaki ucuz poUtika rekabetinin unsuru olmak
tan çıkarmaları ve içişlerimize müdahaleden vaz:geıçİneleri elzemdir. 
Türkiye'nin, Batı'nın siyasi, ekonomik ve askeri bütünlüğü içindeki yeri
ni korumaya azimli olduğunu ve bunun Tür kiye kadar Batı'ya da ya
rar s~ğlıyacağını anlamallılar ve bu olumlu ve sabırlı yaklaşımından do
layı Türkiye'yi pişman dllruma düşürmemelidirler. 

Türkiye Batılı demokratik ülkelerden hiçıbirinin yaşamadığı çok acı 
bir devir geçirmişıtir. O devrin acı tecrüıbelerinin .de:vlet yönetiminde göz
önünde tutulmaması gilbi bir durum sözkonusu olamaz. Buna rağmen, 
seçilmiş, (bir parlamentoya sahip olmadığımız yıllarda ülkemize karşı 
gösterilen anlayışın, Türkiye' de demoıkratik rejimin yeniden tesisinden 
sonra ortadan kalkması aklın ve mantığın kalbul edebileceği 'birşey de
ğildir. Askeri idareden demokratik parlamenter sisteme geçmiş olan 
Türkiye'nin, içte .ve dışta olmak üzere, bu şekilde adeta ük cephede mü
cadele vermek durumunda bırakılması Batı !Aıvrupalı demokrasiler ba
kımından da tam bir .çdiş'ki teşkil etmektedir. 

Batı'lı dost ve müttefiklerimizlen 'bir kısmının bizi hayal kırıklığına 
düşüren tutumları karşı·sında1ki bu Mssiyatımızı, ıb'ize 'bu 'konuda deıvam
Iı anlayış ve destek göstermiş olan Federal Almanya'nın Başbakanı önün
de rbir kere daha vurgulamakta yarar görmekteyim. 
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Sayın Başbakan, 

Ülkelerimizin dış siyasetlerinde büyük benzerliıkler vardır. Bunu, 
aynı siyasi ve asker! !bloka mensup olmanın ve demokratik ülkeler sa
fında beraberce yer almanın doğal sonucu olarak kabul etmemiz gere
kir. Ancak, bu hususiyetlere ilaveten, her iki ulusun geçmişten aldıkları 
derslerin ve kazandıkları tecrübelerin de bugünkü siyaset benzerliğinde
büyük rol oynadığı muhakkaktır. 

Avrupa'nın güçlü bir ülkesi olarak siz, Bloklar arasında uzlaşmayı, 
dünyanın sıcak bölgelerindeki anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü
nü, silahsızlanmayı vıe Kıtalar ve ülkeler arasındaki büyük ekonomik 
farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir politika yürütmektesiniz. Bu poli
tikanızı saygı ve takdirde karşılıyoruz. 

Biz de, ülkemizin kalkınmasını ve ulusumuzun refahını barış ve 
huzurun devamında görüyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgenin bu ba
kımdan pek şanslı olduğu söylenemez. Buna rağmen lmmşularımızla iyi 
ilişkiler sürdürmek dış politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

İran - Irak Savaşının, Filistin feselesinin ve Arap - lsrail ihtilafının 
Güney ve Doğu sınırlarımızda yarattığı istikrarsızlık bizi çok yakından il
gilendirmekte ve etkilemektedir. Bu sorunların biran önce çözüme ka
vuşturulması en büyük arzumuz ve amacımradır. Bölge ülkeleriyle tesis 
ettiğimiz yakın ilişkilerin ve işbirliğinin !bu amaca olumlu katkrda bulu
nacağına inanıyoruz. Bölgede :barış ve refa:hın sağlanması açısından güç
lü bir Türkiye'nin ifade ettiği önemin ve oynadığı olumlu rolün anlaşıl
mış bulunması, tuttuğumuz yolun doğruluğunu ve çafbalarımızın boşa 

gitmediğini göstermektedir. 

Batı komşumuz Bulgaristan'a, farklı sosyal sistemler içinde yer al
mamıza rağmen, yıllarca karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan iyi ilişkiler 
sürdürebildik. Bulgar yöneticilerinin, ülkelerinde yaşayan Müslüman 
Türk Azınlığa reva gördükleri insanlık dışı muameleyi fbu bakımdan bü
yük üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladık. İnsan haklarını bariz ihlali olan 
bu tutumun, !bu hakların şampiyonluğunu yapan tüm ülkeler tarafından 
tel'in edilmesini ve uluslararası kuruluşlarda konunun canlı tutulmasını 
beklemek hakkımızdır. 

Diğer bir Batı komşumuz ve aynı zamanda müttefikimiz olan Yuna
nistan'la ilişkilerimizin bir an önce norinale kavuşturulması en büyük 
arzumuzdur. Bu ülke yöneticileri, N~TO ittifakının temen prensiplerini 
ve ruhunu bir tarafa bırakarakt kendilerine yöneltilen tehdidin Kuzey' 
den değil, Doğu'dan geldiğine dair sun'i bir senaryo yaratmışlardır. Bu 
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senaryonun tatbiki zıınmında giriştikleri uygulamaların /bizatihi İttifaka 
getireceği zararlara dikkati çekmekte devam edeceğiz. Hükümetimiz, 
KJ.Jbrıs daihil Yunanistan'a aramızda mevcut sorunların sun'i buhranlar 
yaratmakla değil, iyi niyetli ve yapıcı görüşmeler yoluyla çözümlenelbile
ceği görüşündedir ve bu görüşünün günün birinde karşı tarafça da be
nimseneceği ümidini muhafaza etmektedir. 

Sayın Başbakan, 

İnsan unsuru aramızdaki ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. 
Federal Almanya' da 1.5 milyon civarında Türk mevcudiyeti, uluslarımız 
arasında, resmi ilişkilerin çok ötesinde beşeri bir köprü kurulmasını 
sağlamıştır. Ülkenizdeki bu Türk topluluğunun, !her iki taraf için yarat
tığı bazı geçici problemlere ı ağmen, uzun vadede dostluğuı.1uzu perçin
leyki bir rol oynacağına inanıyorum. 

Milletlerimiz arasındaki bu kaynaşma, Türk - Alman ilişkilerinin 

kanımca en sağlam temelini oluşturmaktadır. 

Bu ilişkilerin daıha da güçlenerek devamı temennisiyle, kadehimi, 
Ekselanslarınin ve Bayan Kohl'un şerefine kaldırıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 

KENAN EVREN İLE YAPTIGI HAFTALIK GÖRÜŞMESİNDEN 
ÇIKARKEN BASIN MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

13 Temmuz 1985 

Türkiye dostluğu aranan, düşmanlığından korkulan ülke haline 
geldi. 

Türkiye dışa açılmasının meyvalarını toplamaktadır. 

Türkiye ywdım arayan bir devlet değil, ortak arayan bir devlet ha
line gelmiştir. Tür.kiye Doğu ile, İslam alemi ile Batı arasında bir köp
rüdür. Bunu Reagen basın önünde, ~ohl, Nakosone 'Ve Çin Halk Cumhu
riyeti Ba:Şbakanı da vurguladı. Dış siyasette eskiye oranla kalbili kıyas 
olmayacak ağırlığımız arttı. Ziyaretlerde gördüğüm eTürkiye'nin geliş

mekte olan ekonomisi dış dünyada bir örnek olarak gösterilmektedir. 
Birçok ülke bu başarıdan faydalanmak istemektedir. Bu bilgi ve !başarı
lardan yararlanmak için en son Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek 
beni özel olarak davet etmiştir. 

Bu tempoya geçen yılın ortasında girmiştik. Maalesef yılbaşında 
KDV ibaşlangıcındaki yanlış uygulamalar bir sıçrama emaresi vermişse 
de yavaşlama görüldü. Haziran sonuna göre bütün endekslerde yüzde 36 -
37 enflasyon hızı görüldü. Yıl sonuna doğru biraz daha, belki hedefle
nen yüzde 25 değil ama, yüzde 30-35 arası kalacak. Üç, dört ay sonra 
1986 senesinde nisan civarında hızın aşağı indiğini hep beraıber görece
ğiz. 

«Türkiye itfualatı serbest bir ülkedir. Kota yoktur, yasaklama yok
tur. Vitrinler:de her şey var. Bavullarla dışarıdan gelir diye bir şey yok. 
Dışarı Çl!kış serlbest. Serfuestliğin rbaşla:dığı 1984 başında dövizlerin bite
ceğine kehanet, falcılık olarak söylediler. Bugün dörviz 1,5 milyar doları 
aşmıştır. İhracatta ciddi gelişmeler bekliyorum. Memle!ketimizin artık 
zirai mal ·ihraç eden ülkedir. İıhracatının yüzde 75'i sanayi malı olan ül
ke, sanayi kesimi sayılır. Kuveyt halinin yüzde 80 malı da Türkiye' den 
geliyor. İhracaıtın gelişmesi tarıma fayda sağlar. İşçi dövizleri ve turizm 
gelirleri geçen yıla göre ilk dört ayda yüzde 43 artış gösterdi. İstanlbul' 
ra aralı'k alı sonuna kadar ıbütün oteller dolu. Çok otel yapılması lazım. 
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Be1~diye Başkanı'nı bunun için sıkıştırıyorum. Bu sene işçi dövizleri ile 
turizm gelirleri 4 milyar doları fbulur. Türk ö:demeler dengesi, cari işlem
ler dengesi çok iyi olacak. Bankalar dövizden dolduk taştık diyorlar 
Türk parasının az olması enflasyonun aşağı inmesi için iyi. 

İşçi - memur ücretlerine verdiğimiz eklerle net artışlar yüzde 40 ci
varındadır. Ama iki etken, vergi indirimi, faturalı vergi iadesi genişletil
miştir. Artış net olarak yüzde so civarındadır. Enflasyon yüzde 36 cirva
rında kalırsa, 1977 - 1980 senesindeki kayıplarını kısmen telafiye başla
dık. Özellikle memurların ewelki kayıplarını telafi edeceğiz. Ama para 
basarak değil. Ekonomiyi iyiye getirerek, Türkiye'nin itifbarını artırarak. 

Memleketin birçok şeye iihtiyacı var. Biz 5 seneyi 1 seneye sızdı;
mak istemiyoruz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇORLU'DA HALKA HİTABEN 

YAPTIGI KONUŞMA 

14 Temmuz 1985 

Değerli vatandaşlarım, size layık olmak için canla başla, arı gibi 
çalışıyoruz. 

Türkiye'nin bugün içinde huzur, güven ve istikrar sağlanmış dışa
rıda ise itibarı artmıştır 

Bu itibarımız sayesindedir ki, devletimiz istediği yerden istediği 
krediyi alır duruma gelmiştir. Sadece devletimiz değil, özel sektörümüz 
de, belediyelerimiz de bu kredileri alwbilmektedirler. Fatilh Sultan Meh
met Köprüsü'nün iıhalesindeki durumu yakından izlediniz. 

Bu köprü için İngiliz Başbakanı, Japon BaŞbakan'na bile kızdı. İşte 
itibar böyle olur. Ben bu yıl dünyanın belli başlı büyük ülkelerini ziyaret 
ettim. Bu öyle kolay mıydı? Hangi devrede bir BaŞbakan bu kadar yer
leri ıbir sene içerisinde gezebilmiştir? Memleketimizin dışarda çok fbü
yük itibarı vardır. Bunu iftiharla söylüyorum. 

Türkiye 1kısa zamanda büyüyen, gelişen dünyada sıöz sa'hilbi bir ülke 
olmuştur. 

Ekonomimiz düzelmektedir. Ödemeler dengesi düzeltilmiştir. Türk 
bankalarında 1,5 milyar dolar döviz ·hesabı !bulunmaktadır. 

Turizm gelirleri geçen yıla nazaran iki kat artmı'Ştır. Turistler ar
tık memleketimize huzur içinde gelip her şeyi bula!bilmektedir. 

Viıtrinlerimiz dolu. Diyorlar ki, (dövizimiz bitecek). Hesafbımızı 

akıllıca yaptıktan sonra dövizimiz bitmez. Yunan adalarına gidip yaka
larında yazı ve bazı işaretler olan gömleklerden alındığını görüyorum. 
Biz, niye bu gömlekleri alıp !burada satmayalım. Herşey bulunacak. Bu
nu hiç merak etmeyin. İlerleme !böyle olur bir memlekette, göre, göre 
olur. 

Türkiye'deki iyiye gitme sadece ekonomi alanında değildir. Bu yıl 
tarım alanında da müSbet gelişmeler elde etmekteyiz. Tohum itıhalini 
serbest bıraktık. Böylelikle ülkeye kaliteli tdhum getirildi. Böylece ve
rim artış elde edilecektir. 
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Bunun sonucu meyve ve sebze fiyatları geçen yılın altına inmiştir. 
Bundan hiç ıkimse üzülmesin, Çünkü dönüm ibaşına verim artmıştır. 

Trakya toprağında bunu gördüm. Bir memleketin gelişmesi de ancak 
böyle olur. Geçenlerde Çin'e giderken Kuveyt'e uğradım. Birfuuçuk mil
yon nüfusa hitap eden Kuveyt hali hakkında bana fbilgi ve]}diler. Bu ha
le meyve ve sebzelerin yüzde 80'i Türkiye' den gidiyor. Orayı istila etmi
şiz, öyle askeri istifa filan değit ekonomik istila .. 

Bütün bunlara rağmen bazı problemlerimiz vardır. Ama bu sorun
lar çözülmez değildir. İyi bir idare elinde, bu sorunlar ibir bir çözümle
nir. Biz millete hizmet için geldik, laf yarıştırmak için gelmedik. Size 
hizmet ediyoruz, gerisi sizin bileceğiniz iş, seçersiniz, seçmezsiniz. 

(Hep enflasyonu ,düşüremedi, ıenıflasyon yükseldi) diye bunu dil 
lerine dolamışlardı. Ama şimdi muhalefetin sesi kesildi. Çünkü enflas
yon düştü. Bugün bütün endeksler yüzde 36'lık enflasyonu gösteriyor. 
Bu daha da inecek. 

Bütün bunlar memleketimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 
Dünya bize bakıyor ve diyorlar ki, (gelişen bütün ülkeler Türkiye'yi ör
nek almalıdırlar). Tür'kiye'ye artık Osmanlı dönemindeki gtbi, (hasta 
adam) denilemez. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EDİRNE'YE GİDERKE 

BASIN MENSUBLARINA YAPTIGI 

AÇIKLAMALAR 

15 Temmuz 1985 

Gezdiğimiz bütün yerlerde vatandaşlarımın ilgisinden çok memnu
num. Bizde varımızı yoğumuzu ortaya koyup çalışıyoruz. Gelecek Ma.,. 
yıs ve Nisan aylarında enflasyonda hissedilir bir düşüş bekliyoruz. 

Trakyalı vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü gördüm. Çiftçimiz 
memnun. 

İşçi ve memura yüzde 50 ücret artışı verdik. Yurt dışında çalışan 
işçilerimiz de hallerinden memnun. Tabii buna bağlı olarak her kesimin 
yüzü gülüyor. Bize ay verirler veya vermezler ama durumlarından mem
nun oldukları görülüyor. Trakya'daki ilgiyi gördünüz. Seçim olsa ne ya
parız. Şunu söyleyEfuilirim ki, seçimi rahatlıkla alırız. 

Biz kendi işimize bakarız başka partilerin işi ile ilgilenmeyiz. 

Memlekette hepimizin bir mesuliyeti var. Tabii gazetelerinde. Ge
çen günkü yazıyı beğenmek mümkün değil. 

Benim gazetem olsaydı öyle haber koymazdım. Dedikoduları yaz
mak doğru değildir. Bunu anlayamıyorum. Biri çıksa (ispat et) dese ne 
yaparsınız? Eğer olay gerçekse ispat edersiniz. İnsanların özel hayatla
rına bu kadar müdahale etmek iyi değildir. Bu şekilde bir gazete yayını 
yapmak doğru değildir. Bu işi yapan olmuştur, yapmayan olmuştur. Üç 
beş kişinin havası değişiktir. Ben ona bir şey diyemem, her grubun ara
sında değişıi1k kişiler vardır. 

Eğer herşeyi gördüyse o işin altında o da vardır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EDİRNE'DE VATANDAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

15 Temmuz 1985 

Türkiye' de .büyük bir değişikllk gö:rıülmekte, bu değişiklik sadece 
bir alanda olmamakta. Ekonomide, itiıbarda, huzur ve güvenin sağlan· 
masında meydana gelmektedir. 

Büyük değişikliklerden biride dış ticaretimizde meydana gelmek
tedir. Türıkiye yıllar.dır bir tarım ülkesi görülmekteydi, ihracatımızın 

büyük bir oranı tarım ürünleri idi. Biz bu görünümü değiştiriyoruz. İh. 
racaatımızda sanayi ürünlerinin oranında büyük bir artış görülmekte
dir. 

Türkiye · artık ıbüyük bir sanayi ülkesi olma yolundadır ve kim ne 
derse desin eskiye nazaran çok daha iyi idare edilmektedir. 

Trakya'yı eskiye nazaran daıha iyi gördüm. Bu yıl tarımda çdk iyi 
bir gelişme var. Üriıit ediyorum ki, yağ açığımız asgariye inecektir. Çiıft
çi kazandıkça esnaıf kazanacak, esnaf kazandıkça memleketin ekonomisi 
daha iyiye gidecektir. 1984' de yüzde altı olan kalkının ahızı bu yıl daha 
da artacaktır. 

Memleketimizin durumunda geçmiş yıllara göre daha iyi bir geliş-
me görülmektedir. · 

Ne kadar karalamaya çalışırlarsa çalışsınlar, ;her şey daha iyi ve 
güne gibi ortada. 5 yıl önce Türkiye' de benzin kuyruğundan geçilmiyor· 
du. Şimdi ise benzin de, başka şeyler de yeteri kadar var. İşte aradaki 
fark idare farkıdır. Türkiye bugün dailı.a iyi idare edilmektedir. Biz ihra
catımızı 2 milyar dolardan teslim aldık. Bu yıl inşalla.lh B milyar dolar 
olacak. Şunu öncelikle belirtmek isterim ki, biz sizin hizmetindeyiz. Çün
kü desteği sizden aldık. Halka hizmeti Ha'kk'a hizmet olarak görüyoruz. 
Desteğiniz devam ettiği müddetçe her şeyi yaparız. Kimseden korkma
yız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN A. B. D. BAŞKANI 

SAYIN R. REAGAN'A GEÇMİŞ OLSUN 

MESAJI 

The Honorable Ronal Reagan 

President of 1lhe United States 

of America 

Th.e White House, Washington D.C. 

Dear Mr. President, 

16 Temmuz 1985 

I anı most pleased to learn that are well after the successfül sur~ 

gery you ·have undergene. 

I wish you, Mr. President, a speedy recovery and hope very much 
that you will soon regain perfect health. 
Witıh warmest regards, 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN NAİROBİ'DE TOPLANAN 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN HAKLARI 

KONGRESİNE GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

16 Temmuz 1985 

On the occasion of the conveninıg of t!J:ıe World Conference to Revi
ew and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for 
Women in Nai:robi, I would like to convey to all the distinguis!hed partici
pants my best wishes for the success of tıhe Conference. 

Turkey, although a country whiclı is proud to have bestowed upon 
women equal stattis in tfue early 1920's and political rights i.n the 1930's, 
much earlier than many countries, maintains t!J:ıe conıviction that efforts 
should ·not be ceased to eliminaıte existing impediments on the way fur 
the advancement of woman and her fur1ılıer particip~tion in the deve
lopment process. lliis Conrference is, t1herefore, considered to be a ma
jor event not only to evaluate the achievements so far accomplished ibut 
also to provide guidance for the future. 

H is equality wıhich renders the necessary impetus for the deve
lopment of skills and it is peace and development w!h~cilı enoourages par
ticipa ti on. 

As a developing country under rapid economic and social transfor
mation, Tmıkey believes ~hat only through resolute and concerted action 
cocelal the world community promote ·progress in the status of women 
and only tlırough inrternational solidarity could tıhe dbjectiıves of the 
Conterence lbe adhieved. 

I would like to reiterate once again my Government's full support 
for the Conference and for its suocess. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

BAŞBAKANLIGINA ATANAN SAYIN D. EROGLU'NA 

GÖNDERDİGİ TEBRİK MESAJI 

Sayın ıDr. Derviş EROGLU 

Başlbakan 

Kuz.ey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA 

17 Temmuz 1985 

Kuzey Krbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığına atanmış olmanızı 

en halisane duygularla tebrik eder, Kıbrıs Türk Halkı için hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, başarı dileklerimi ve saygılarımı sunarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KKTC BÜYÜKELÇİSİ 
PEKER TURGUT'U KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

19 Temmuz 1985 

KKTC geçtiğimiz, bu sene özellikle bu sene anayasa referandumu 

bunun arkasından Cumhurbaşkanlığı, bunun arkasından da genel seçim
ler yapmıştır. Biz yeni daha, seçimleri kazanmıştır. 6 Kasım' da 15 Kasım' 

da da KKTC ilan edildi. O tarihten sonra muhtelif vesilelerle KKTC'yi 

baltalamak için dışardan epey gayretler sarf edilmişıtir. Referandumu 

yapmayın, seçim yapmayın, gibi bir takım telkinler gelmiştir. Biz bu 

telkinleri her zaman göğüsledik. Bir cumhiyetin halka dayanmadan iler

de ôb iir taraıft~ müzakere edeıbilmesi mümkün değildir. Biz bu tezi öne 
sürdük. Hanıgi yetki ile karşı tarafla. konuşabilecekler. Bu ancak, 'bun
ların yapılmasıyla müm1kündi.ir. Hatırladığım kadarıyla şu olur, bu olur, 

denildi. Hiç bir şey _de oln:ıadı. Bütün bunlar düzgün .bir şeıkilde yapıl

mıştır. Şimdi, KKTC netice itibarıyla bütün orıganlarını teşekkül ettir

miştir. Halkından yetki almıştır. T~min ederim vaktiyle başlatılmış, 

Rumların yanlış tutumları yüzünden yarım kalmış müzakereler, 'belki 

bu sefer daha iyi g1der. İlgililer tara~ından KKTC halkının menfaatleri 

göronüne alınıp müzakerelere devam edilecektir. Benim bunun yanında 

önemli gördüğüm ibir noktada KKTC'nin bu müzakerelerde güçlü olma

sıdır. Ekonomikman güıçlü olmasıyla çok yakındır, bizim kendi memle

ketimizin hayatında bir çdk dönemlerden geçtiık, 1978 - 1979 ve 1980 

nin başlan Türkiye'nin fevkalade sıkıntılı olduğu dönemlerdir. O dıönem

uerde dış münasebetlerin istediğimiz giıbi yürütemememiz, yani bir nevi 

iktisadi güçsüzlü:kten dolayı, 1bu bir buçuk sene içinde, Türkiye'nin dış 
iti'bannın yükselmesi, otomatikman Türkiye'nin iktisadi gücü ile oran-

tılı 1olarak artmıştır. 

Bunu çok açık suretle görmek lazım. Bugün gerek Arap aleminde 
gerek benim son seyahatimdeki dünyanın belli başlı ülkeleridir. Bir se
ne gföi 'kısa bir zamanda eğer gezmem mümkün ola/bildiyse bunun se
bf>bi Turkiye'nin gelişmesidir. 
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1978'lerin 1979'ların durumunda katiyen değiliz. Kimseye el açını, 

yoruz. Bilakis Türkiye kredi veren bir duruma gelmiştir. Onun için aynı 

noktaları KKTC için de söylüyorum. KKTC inanıyoruz ki, kendi ekono
mik meselelerini, siyasi meselelerini ortaya tam olarak koyduktan sonra 
siyasi düzende tam manasıyla kavuştuktan sonra çak rahatlıkla iyi yol
da götürebilir. İyi yola götür~bilmesi iktisaden daıha güçlü olmasına ve 
daha eşit şartlarla müzakereler edebilmesine ve ileri için elzemdir. İler
de, ıbir federal devlet kurulduğu zaman dahil, bunun önemi büyuktür. 

Bu vesile ile Bakanlar Kurulunun da hayırlı, uğurlu olmasım temen
ni ediyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA'DA TEMEL 

ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

22 Tem muz 1985 

Taibii insan doğduğu yere gelirken bir başka türlü oluyor derle_.: 
öyle mi? 

Çok küçüklüğümüm burada geçti, sonra da muhtelif zamanlarda 
sık sık geldik ve son senelerimizi burada geçirdik. Rahmetli balbar;nın me
zarı da buradadır. Şimdi bu hakımlan Malatya'nın 'bizim kendi haya
tımızda çok özel bir yeri vardır. Bunu sadece burada doğduğum için 
söylemiyorum, ama küçüklüğümün, gençliğimin geçtiği önemli yıllar 

olarak da söylüyorum. Muhterem hemşeıhrilerim hepinizin de desteğiy
le ve Allahın taktiri ila!hisi, Allahın yardımıyla, 'hundan birbuçuk sen,:; 
evvel ,memlekete seçimleri kazanarak iktidar olduk. Burada milletin bü
yük desteği vardır, hiçbir yerden hiçlbir makamdan 'hiçlbir .şahıs veya 
zümreden destek almadık, aldığımız destek sizdendir,. siz millettendir. 
Bu desteğe güvenereK: ve she hi~metin yani halka hizmetin hakka hiz
met o~duğu anlayışıyla yola çıktık. Birlbuçuk senedir iktidarda elimizden 
geldiğince canımızı dişimize takarak memlekete, millete hizmet yolunda 
büyük gayretler sarf ediyoruz ve netice de alıyoruz. Daıha 4 - 5 sene evvel, 
çok uzun zaman değil, hafızalardan silinmesi de mümkün değildir, he
pinizin çok yakından bildiği gibi bu memlekette karalborsadan, yokluk
tan, kuyruktan geçilmiyordu. Benzin, tüpgaz, margarin kuyrukları ve ka· 
ra'borsa. Şu güzel Malatya' da gene aynı devreleri hatırlayınız, nedense 
memleket ikiye bölünmüş, bi:ribiriyle kavga ediyordu. Bu kadar büyük 
bir kalalbalığı kavgasız toplamak mümkün değildi. Bütün bunların hep
si tarih olmuş, mazide kalmış·tır. Ben çok iyi hatırlıyorum, 1979-1980 
senelerinde bu memleketin halkının çektiği ısdırapları belki pek az halk 
çekmiştir. Kötü idareden, yanlış idareden birçok ızdırap çekmişizdir. Se
ne 1979 Tü:rkiye'nin petrol faturası 1 milyar 700 milyon dolar. Memleke· 
timiz borcunu ödeyemiyor kapı kapı dolaşıyoruz. Borç para alıyoruz. 
Borcunu ödemeyene kim -Oorç para verir, kim ona der ki gel sana bu pa
rayı vereyim, sonra bana ödersin. İflas etmiş tüccare kimse para verir 
mi? Aynı durumdaydık. 1980 senesinde gene bu seyahatlerden birine ben 
iştirak ettim. Avrupa'nın devletlerin toplanmışlar; Türkiye'ye yardım ge
rekli, çünkü Türkiye önemli bir yerdedir, N!A.TO'nun güney kanadında-

477 



dır, NATO'nun çökmemesi için Türkiye'ye destek olmamız lazım dedi
ler. Mahallede para toplanır, onun gibi verildi. Hiç unutmuyorum. Ga
zetelerimizde de çrkmıştı. Bir ufak devlet Lüksemlbu:rıg 1 milyon dolar 
verdi. Uzun zaman ızdırabını yaşadık biz bunun. Ama vatandaşlarım, bizi 
o dumma düşüren petrıql faturası mıydı acaba. Hep öyle söylediler. Sene 
1900 petrol faturası iki misli olmuş, 1 milyar 700 milyon dolar değil, 
3 milyar 400 milyon dolar olmuş. Türkiye'nin ihracatı ne kadar bili
yor musunuz? O devirde ancak 2 milyar 900 milyon dolar. Yani petrol 
faturasını bütün ihracatımızla ödeyemiyomz. Bugün nedir? 1985 senesi 
Türkiye'nin ihracatı nedir biliyor musunuz? Bu sene inşallah 8 milyar 
dolar. Petrol faturası ise 4 milyar dolar. Yani 2 misli. Şimdi bugün ıbakı
nız, vaktiyle dövize, 1 dolara '.kurşun atan bu memleıket bugün dolar 
bolluğu üzerinde yüzüyor ... 

Bu da bazı çe;vrelerde kıskanılıyor. 

Sevinmeleri lazımken bayağı üzülüyorlar. Bugün Türkiye o devir-. 
lere göre çok da/ha iyi idar.e ediliyor ki hiçıbir döviz sıkıntımız yoktur, ka
salarımız döıviz doludur. İlk iktidara geldiğimiz 1984 başında herşeyi 
serbest bıraktık .. Bana dediler ·ki, siz bunları serbest ibırakıyorsunuz ama 
ne oİacak dövizleri bitireceksiniz. Memleketin döviz rezervleri eriyecek 
diyenler, benim tabirimle gene bu «.felaket tellalları» Netice ne oldu, bi
liyor musunuz? Tam bir sene sonra Türkiye'nin döviz rezervleri ibir mil
yar, binbuçuk milyar dolar daha fazla arttı. Gelelim Türkiye'nin dış iti
barına. Onu da kısaca söylemek istiyorum, istediğimiz yerden ibugün is
tediğimjz krediyi alıyoruz. İşte misali : Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan 
M~met Köprüsü. Bunun için 550 milyon dolarlık krediyi devletler son 
ıbirbuçuk senede, ibizim aldığımız, kapımıza gelen iyi prıojelere teklif edi
len kredi 3 milyar doları bulmuştur. Eski günlerle mukayese ediyorum. 
197i9, SO'de kapılarına gittiğimiz insanlar kapılarını yüzümüze kapıyor
lardı. İşte aradaki fark budur. 

Muıhterem Hemşelhrilerim, 

Türkiye'nin bir de dış Hibarı var. Dış itibar nedir? Dış itibar şu
dur? Devletler size gelir, devlet adamları size gelir, siz onlara gidersiniz. 
Saygı görürsünüz. Size önem verirler. İşte te1krar söylüyorum; o yıllar
da 1979- 80 yıllarında 19718 yılında 1977 yılında Türkiye'nin dı'Ş itibarı 

maalesef en aşağıya inmiştir. Biz doğru dürüst dışarıdan randevu temin 
edemiyorduk .Bugün son, 4 - 5 ayda, ben T .ıC. Başbakanı olarak Suudi 
Arabistan, AIBD, Almanya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti gifbi dünyanın 
en güçlü beş ülkesini ziyaret etme imkanını buldum. Bana bu imkan ve~ 
rilmiştir. Hanıgi devirde verildi. Gittiğimiz heryerde Türkiye'nin şanına, 
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Türkiye'nin şerefine uygun bir şekilde en kıymetli misafir giJbi karşılan
dık. En büyük ikram, en iyi karşılamalar bize yapıldı. Bakınız bir misal 
daha vereyim. Bu son seyahatlerimizden birinde dıönüş1te Kuvweyt'e 2 
saatiliğine uğradım. Yani tayyare arada bir stop yaptı, duruş yaptı, 
Resmi bir ziyaret değildi ama, beni merasim kıtasıyla karşıladılar. İs
tiklal marşları çalındı ve kısa bir ,ziyaret yaptığım emire gittiğim zaman 
Kuvweyt şehrinin baştan aşağı Türk bayraklarıyla donatıldığını gördüm. 
Bu söylediğim yerlerde yıllar öncesi randevu almamış bile mümkün de
ğildi. 

Mulhterem Hemşehrilerim, 

Bu memlekette son birbuçuk yılda çok işler yaptık. Bunları anlat
sam çok zamanınızı alırım. Arma bazı noktalara dokunmak istiyorum. 
Sözlerimin başında ifade ettiğim gilbi bizim dayanağımız, ve hizmet aşkı
mızın temeli de haktan yana olmaktır. Bunun için hiçkimseden korku
muz yoktur. Hiçkimseye de 'hiçbir zümreye de hiçbir gruba da haksız 
herhangi bir muamele ya:pmay~z, hiçbir gruba da taviz vermeyiz. Bizim 
bütün alakamız, 'bütün arzumuz, siz halkımız, orta direktir. Başka 'hiçıbir
şey değildir. Korkusuzluğumuzun en güzel işareti bakınız iktidara geldi
ğimizde devletin ulufosi, devletin ta\hsisi, hepsini kaldırdık. Karaborsa, 
h~ksız kazanç var mı? .Kar~borsa demek_haksız kazanç demektir. V aktiy
le yabancı sigaraları -İstanbul' da, Anadolu'nun muhtelif yerler inde gizli 
gizli satanların, gümrüklerden kaçırıp getirenlerin, bunlardan milyarlar
ca lira kazananların hepsinin hesabı görülmüştür. Artık o karaborsa 
kalmamıştır. A:kıllıca işe 'bakın; o sigaraları ben itihal ediyorum, aynı fi
yata satıyorum, aradaki farkı da orta direğe konut yapmak üzere konut 
fonun koydum. Güzel Malatya da dahil, bütün Türkiye'ye ıbuıgün şu ilcti
dara geldiğimiz son bir senenin içinde tam 160.000 konuta kredi verili
yor. Hangi devrede görülmüştür bu. 160.000 konutun şu anda 50.000 ta
nesi tamamlanmış ve muhterem vatandaşlarımızın hepsi evlerine, yuva
larına girmişlerdir. Her sene, inanıyorum ki, 100.000'den fazla 'konut 
tamamlanacak ve bu memlekette, bu şehirlerimizde konut meselesi ta
mamiyle h;ılledilecektir. 

Muıhterem hemşeJhrilerim, 

Gayet taı'bii, ıgene hatırlayacaksınız. Bizim iktidara gelişimizden bu
yana muhabirlerinizin '.ve bazı yazarların devamlı olarak · üzerinde dur
dukları konulardan bir tanesi enflasyon meselesidir. Efendim, Özal enf
lasyon sözünü tutamadı. Tek mesele budur, bunu şu tarihe kadar hal
ledemezse, Özal gidecek, çok kolay gidecek. Nereye gidecek? Millet seçti 
nereye gider? Şimdi ba'kın ne oluyor. Şimdi enflasyon inmeye başları. 
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% 50'lere çıkmıştı. % 35 - 36 civarında. Bu türlü inanmak istemiyorlar. 
Yahu kardeşim dört endex aynı şeyi gösteriyor. İnanmak istemiyorlar. 
Üzülüyorlar, üzülüyorlar, niye indi diye bu sefer de ve dikkat edin mah
sul bol, domates ıbol, geçen sene 300 liraya satıldı. Şimdi 50- 60 liraya 
satılıyor. Ne yapalım üç misli domates istihsal edilmiş, iki misli doma
tes istihsal edilmiş, yani nerdeyse bu kadar da kabahati bize bulacaklar. 
Bu domatesleri siz fazla istihsal ettirdiniz diye. Biraz insaf eden biraz 
insafla mesele bakın. /Eğer domatesi 300 liraya yedirseydik veya 400 lira
ya, etekleriniz zil çalardı. Özel enflasyonu indiremedi diye. 

Muhterem Vatandaşlarım; 

Bütün bunların hepsi bir yana bizim siyasi rakiplerimizi küçümsü
yor değilim. Hiçlbir zaman hiçbir şeyi küçümsemedim ama şunu da açık
ça milletin huzurunda söylüyorum, iki yaşındaki ANAP'ı :kurduğumuz ta
rihten itiıbaren Türkiye'de rakibi yoktur. Neden olduğunu da söyliyece
ğim. Biz bu memlekette şu kavga, bu kavga, sağ kavgası, sol ·kavgası bü
tün bu karvıgaların üstüne çık·tık. Bizler bütün vatandaşlarımızı birleştir
dik. Biz ayının katiyen !yapmıyorum. Herkese hatta bize rey vermeyene 
de aynı şekilde hizmet · götürüyoruz. Milleti birleştirmek için geldik. 
Ayırmak için değil. İşte anlayamadıkları budur ve maalesef bütün mem
leketin nazar-ı dikkatini çekiyorum hala, bu memlekette 12 Eylül önce
sinin kavgalarını özliyenler var ve o kavga döneminde sizin omuzları
nıza çıkacak yükselmek isteyenler var, haıberiniz olsun, ama bildiğim 
birşey var. Bu iki yakında:ki gepegenç, hazırlarına göre, çocuk denilen 
parti atı almış, Üsküdarı geçmiştir. Evet Milletin sevgilisi olmuştur ve 
aziz vatandaşlarını, Türkiye'yi ileri götürmeye kararlı modern bir ülke, 
batıdan farklı olmayan ama doğunun da manevi değerlerini taşıyan 'bir 
ülke '.haline getirmeye azmetmiştir. Bizim bu azmimizle, lbu gayretimiz
le ve inşallah önümüzdeki 1 O seneye kalmadan, hele asrın sonunu düşü
nürseniz, Türkiye ne büyük ülke olacaktır. Neden? Bunu ben söylemiyo
rum, aziz vatandaşlarım, Türkiye'ye gelen, bu meseleleri ibilen, yaibancı 
uzmanlar söylüyor. Hiçbir devirde dünya basınında bu kadar Türkiye 
lehinde yazı çıktığı hiçbir devirde göriilmemiştir.( Türkiye dostluğu 
aranan, düşmanlığından çekinilen bir ül1ke haline gelmiştir ve aziz va
tandaşlarım, 3 -4 seneye kalmaz 1988 seçimlerine gittiğimizde size çok 
daha iyi ibir Türkiye göreceğinizi vaad ediyorum. Bunun bütün işaretleri 
vardır şu Malatyamızda vardır. Şimdi soruyorum. Yıllardır bu Malatya' 
nın derdi, hep söylerler acaba şu «Çad» barajı ne zaman yaıpılacak, ya
pabildiler mi? Hayır. Ama geldik bu senenin içinde işte temelini ataca
ğız. Buranın hayaliyle birçok sanayi tesisleri yapılıyor, yapılmaya devam 
edilecek. Malatya'nın, Doğu {ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini 
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de biz yeneceğiz. Bugün bu plan devresinde Malatya'ya yapılacak yatı
rımların belki yekünü 100 milyarın üzerine çıkacaktır. Sadece bir Çad 
bar·ajı değil, sadece bir tünel değil. Polat barajı, daıha başka barajlar, şu 
ovada önümüzdeki yıllarda ... ve da:ha sonraki yıllarda yü.ibin hektar su
lanaca'ktır. Nerdeyse Adana ovasının yarısı kadar azını? Eğer o sulama
lar biran evvel yapılırsa, kayısısından tutun da hertür1ü ürünü çok daha 
iyi almanız (mümkün olacaktır. Tarım Orman ve Köy.işleri Bakanınız 
hemşehriniz, çok iyi çalışıyor. Çok iyi tohumlar getirdi. Trakya'da bu 
tdhumların neticelerini gördii!k. Nerdeyse gene kıskananların, bir nevi, 
gene kıskançlıkları kabardı. Hiç Türkiye' de görülmüş mü Trakya g~bi 
yerde, dönümde buğday' da 000 kilo alıyorlar. Rakama !bakın rakama. Bu 
yeni tohumlarla oluyor. Ayçiçeğinde belki yüz kiloyu zor alabilen köy
lümüz belki bu sene 250-300 kilo a]acak. Bütün ·bunlardan kastım şu. 
Türkiye süratle ilerlemekte şehirlere ibakınız, şehirlerin neşıhesi değişi

yor, şehirler daJha güzel hale geliyor. Her türlü imkanı biz Belediyelere 
verdik. Bu Malatya'nın yakında kanalizasyon meselesinin de temeli atı
lacak onu da müjdeliyorum. 

Aziz ve muhterem hemşehrilerim, bizler sizin izin ve Allaıhın rızası 
için çalışıyoruz, başka hiçbir gayemiz yoktur. Çünkü hayatımız çalış
malkla geçti. Memlekete önümüzde bir fırsat kapısı açılmıştır. Bunu çok 
iyi kullanmaya mecburuz. Kendimizi ileri ~ötürmeye, bir kere daha önü
müze taş koymalarına mani oİmalarına medburuz. Son 35 sene içinde bu 
memleket her zaman köşeyi dönerken önüne, arabasına bir taş konul
muştur. Ama bu sefer, muvaffak olamıyacaklardır. Size açııklıkla ilan 
ediyorum. Çünkü seçimler sırasında söylediğim birşey var onu ıburada 
tekrar edeceğim. O da şu, gençler bizimle beralber ·Öyle mi gençler. Orta 
yaşlılara gelin~e onlar zaten bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince onların 
da duası bizimle ve sonra ilave ediyorum, yo çocuklar diyorlar. Çocukla
rın da sevgisi bizimle, öyle değil mi? Bu sevgi bu gayret, bu gençlerin 
gayreti, bu yaşlı insanlarımızın duası Allahın yardımı bizim sırtımızı 
yere getirmeyecektir. Evet memleketi en iyi şekilde istediğimiz hedefe 
milletimizin gösterdiği hedefe muhakkak eriştireceğiz. Buna kimse mani 
olamaz. 

Eıvet .... ufak işler onların hepsini yapıyoruz merak etmeyin, yani 
büyük işler diye söylemeyin, bakın Güneydoğu Anadou projesi diye yıl
lardır hayal edilen proje var. Bu projenin birkısmı Malatya'da işte te
min 'bcihsettiğimiz kollar üzerinde ufak bir kısmı aşağıda Atatürk Barajı 
var, yıllardır bahsedilir, temel de atıldı ama parası yoktur, parasını biz 
bulduk, evel. Ve inşallah burayı 10 senede \değil, 6- 7 senede bitireceğiz. 
Urfa ovalarına hayat veren su akacak. Diyaroa'kır, Siirt, Dicle'nin kol
larında iki tane barajın temelini buradan gittikten sonra atacağım. İki 
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baraj bu sene. Bir tanesini bu seyahatimde atıyorum. Kral Kızı barajı 
125.000 dekar arazinin sulanmasına fayda sağlayacak. Az bir rakam de
ğil. Güneydoğu'nun, floğu'nun kaıderi böyl1e değişecek. İnsanlara daha 
fazla iş bulacak. O tarlalardan elde edilmiş ürünleri fabrikalar işleyecek. 
O falbrikalarda .genç insanlar çalışacak, işçilerimiz çalışacak, üniversite 
şehri, Malatya bir üniversite şehri, hızla ilerliyor. Elazığ bir üniversite 
şehri, Diyatibakır bir üniversite şehri, Van, Erzurum birer üniversite 
şehri. 

Gördüğünüz gföi aziz ve muhterem Malatya'lılar, Doğu'nun talihini 
değiştireceğiz. ,Doğu - 'Batı ,ayrımı ortadan kalkacaktır. Bu cennet 
vatan üzerinde hiçbir kimsenin gözü olamaz. 50 milyonluk kos
kocaman dipdiri bir kütleyiz. İktisaden geliştikçe gücümüz arttıkça 
bütün dünyada saygınlığımız artar, unutmayın temelinde ikti
sadi güç yatar. 1 dolara muhtaç olduğumuz zaman size itibar etmezler. 
Ama kasalarında dolar dolu iken, yediyüzmilyon dolar bir komşunuza 
kredi verecek hale gelmişseniz, o zaman itibarınız yukarıya çıkar, yoksa 
lafla değil, lafta peynir gemisi yürümez. Aziz ve muhterem Malatyalı'lar. 
Bu güneş altında sizi çok fazla beklettim ama gönlüm daha fazla da :ko
nuşmak istiyor, fakat evet biraz daıha konuşurum ama, şunu söylemek 
istiyorum, yapacak çok işimiz var, bekleyen yerlerimiz var temel ataca
ğız kolay değil. Daha birçok yolların yapılması lazım. Bakınız Türkiye' 
miz çok güzeldir. Bunu yurt dışına gidenlerimiz çok daha iyi biliyor. 
Yurtdışını gördüğünüz zaman, gezdiğiniz zaman dönüıp geliyorsunuz di
yorsunuz ki, Allah bize bu cennet vatanı vermiş, geliniz sımsıkı çalışa
lım. Biıibirimize sımsıkı tutunalım ve düşmanların gözünü karartalım. 

Bvet öyle yapıyoruz. Öyle yaptığımız için buıgün Tür.kiye'nin dışarda iti
barı çok fazladır. Bugün, aziz vatandaşlarım, Türkiye'yi artık eskisi gibi 
yardım edilece·k, elinden tutulaca·k bir ufak ülke olarak görmüyorlar. 
Bunu hem Amerikan Cumhu:r1başkanı, hem geçende gelen Alman Başıba
kanı söyledi. Bunlar dünyanın en ileri ülkeleri hem de Japon Başbakanı 
görüşmelerimiz ,.sırasında aynen şunu ifade etmişlerdir. Biz Türkiye'yi 
bir orta!k üye olarak görüyoruz. Bir ortak memleket. İş yapılacak, ortak
lık kurulacak bir ülke olarak görüyoruz dediler. Bunlar büyük değişik
liktir. Gayet talbi rhracatınız, döviz gelirleriniz artarsa, Türkiye'de her
şey bulunursa, Türkiye bfr turist cenneti olmaz mı? Şimdi bakınız ne bü
yük değişiklik yapıldığının bir önemli ispatını da vereyim. O da şu: 1979 
senesinde Türkiye'nin ihracatı 2 milyar 200 milyon dolar ve bu ihracatın 
% 65'i tarım ürünleri ancak % 30'u sanayi ürünleri. Bu sene 1985 sene
sinde, 84 aynı olduğunu farzedersek, 8 milyar dolar oluyor ve 8 milyar 
dolarlık ihracatın, % 75'i sanayi ürünleridir. İşte size tanın ülkesi değil, 
bir ileri sanayi ülkesinin ihracat tablosu. 4 sende 5 senede Türkiye bu 
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büyük değişikliği yapmıştır. Onun için diyorum .ki, muıhterem vatandaş
larım, Türkiye tam manasıyla halkının milletinin istediği yoldadır. Tür
kiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacaktır ve biz ileriye doğru milleti
mizin istediği istikamette hızla ilerlemeye devam edecek ve bütün engel
leri Allah'ın izniyle aşacağız. Hepinizi saygılar seVıgiler sunuyorum, benim 
aziz hemşehrilerim. 

Çok önemli mesafeler aldık. Bu sene bugün burada temelini attığı
mız tesislerle ' demin sayın Devlet Su İşleri Genel Müdürünün de belirt
tiği .gibi halen 27 - 28 bin hektar sulanan Malatya ovasındaki sulama mik
tarını biz öyle zannediyorum ki, bu tesis'Ierle 75 bin 76 bin hektara ulaş
tırmış olacağız. Bu önemli bir gelişmedir. Yeni kayısı sahalarının geliş
tirilmesi demektir, pancar ve .diğer ürünlerin geliştirilmesi demektir ve 
mahsulün asgari iki misli daha verim. alınması demektir. Bütün bunların 
işe dönüşeceğini unutmamak lazım. Mümkün olan konu şudur : Eskiden 
olduğu gibi birçok .tesislere başlayıp, bunları yıllar yılı sürdürmek değil, 
müm.kün olduğu kadar kısa sürede bitirmeye gayret etmek, tabiatıyla 

devletimizin bütçe im!kanları bir de iyi programlar yapılaıbilirse, yapıl
ma yolundadır. Bu meseleler zannediyorum önümüzdeki yıllarda çok da
ha iyi ciddi gelişmeler olacaktır. Ben bu konuda özellikle ilgililere şunu 
söylemek istiyorum. Çok iş elimize alıp alıp da hepsini uzatacağımıza 

mümkün olduğu kadar süratle bitireleıbilecek işleri elimiz~ alalım ve on
ları zamanından önce bitirelim. Bu suretle yatırdığımız paraların randı
manını da çabuk alırız. 

Aksi takdirde bu paraların büyük kısmı toprakta gömülü kalır. Bü
tün ilgililerden bu konuya önem vermelerini bilhassa rica ediyorum. Biz 
kamu ortaklığı konusunda özellikle istihsaline sulama, . barajları konu
sunda ve öyle zannediyorum ki... bu gibi barajların yapımında önem
li sürat temi netmek durumunda olacağız. Netice itibarıyla Polat barajı
nın Polat köyüne Polat ,nahiyesine ve Iğdır köyüne, buradaki insanları

mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve bu anlayışla barajın 
temelini atıyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KRAL KIZI BARAJI TEMEL 

ATMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI 

24 Temmuz 1985 

Su isteyen bölge halkına su getirmek için uğraşıyoruz. Biz Güney
doğu Anadoiu Bölgesi'nde ne yapalbileceğimizi parti programında açıkla
dık. Da!ha sonra, hükümet programıyla 'bunlar gerçekleştirilmeye başlan
dı. İstiyoruz ki, bu bölgeye sadece devlet değil, bölge dı·şından gelecek iş
adamlarımız da yatırım yapsın. Daha fazla yatırım için çeşitli teşvik ka
rarlan aldık. Çok dalJ:ıa yüksek yatırım seviyesine ulaşmak için gereken 
yapılmıştır. 

Bölgede cazibe bölgeleri kurmak istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu' da planladı1klarımızı yaptığımız zaman bu çevre nüfus ithal eder 
hale gelecektir. 

15 yıl içinde sadece bu bölgeden 30- 35 milyar kilowatsaat elektrik 
üreticilecektir. Tesisler, tamamıyla birttiğinde bölge nüfus ithal eder 
hale gelecektir. Tüm bunlar için, bugün olduğu giibi, yarın da birlik ve 
beraberliğimizi aynen sürdürmemiz gerekir_. 

Bö1geye yatırım ve hizmet çekmek için özendirici teşvik kararları 
aldık. Çalışanlara dalha iyi imkanlar sağlamağa çalışıyoruz. 

Özel sektör geçen yıla nazaran beş misli fazla yatırım yapma iste
ğindedir. 

Bunlar da1ha kağıt üzerinde ama önümüzdeki yıllarda hepsi birer 
fabrika olacaktır. Biz meseleyi sadece özel sektöre bırakmıyoruz. Devle· 
tin tüm imkanlarını bu yörelere yönlendirdik, 1987' de Diyarbaıkır'ın 
elektriklendirilmiş k:öyü kalmayacaktır. Bütün köyler için içme suyu, te
lefon mesele .olmaktan çıkacaktır. 

Sulama projelerimiz hedefe ulaşınca nadasa bırakılan alanlarda 
ekime açılalbilecek·tir. 

Bu yöre insanının !Yıllardır hasretini çektiği verimli ve güzel top
rakların güneşin kavurucu sıcağı altında yanarak su istediği ve bütün 
bunlara rağmen şimdiye kadar çok fazla birşey yapmadığımız bu böl
geye nihayet geçtiğimiz sene ve bu sene yepyeni imkanlar getirmeye ka
rar verdik. İlk tatbikatını da bu barajla, tesis edilmektedir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DİYARBAKIR'DA 

VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

24 Temmuz 1985 

Bir buçuk yılda yaptıklarımız meydanda. Özellikle Doğu ve Güney
doğu anadolu meseleleri hükümet programımızda ayrı bir önemle ele 
alınmıştır. 

Vatandaşımız gururludur. Çalışkandır, zekidir. \()nun için yardım 
talebinde bulunmuyor. Ama iş istiyor. Bu vatandaşımızın en taıbi hakkı
dır. Hükümet olarak da vatandaşımızın bu isteğine cevap vermeye mec
buruz. Aıma biz ıbu konuda canla başla çalışıyoruz. İ'şsizlik meselesi Gü
neydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kalkınması meselesini ve konut 
meselesini bir senede yerli yerine oturttuk. Ben hiçlbir zaman bütün me
seleleri çözdüğümüzü söylemedim. Ama çözüm yollarını biliyoruz, de
dim. Muıhaliıfledimiz bizi bu konularda hep eleştirdiler. Ancak, bir sene 
geçmeden bizim teşvik ettiğimiz yatırımların teşvik belgeleri geçen se
neye göre beş misli artmıştır. Bunlar şu anda kağıt halindedir ama, önü
müzdeki sene içinde hepsi birer fa!brika olacaktır. Bunu hep birlikte gö
receğiz. 

ülkemizde yıllardır ele alınmayan meseleleri üzerine kararlılıkla gi
diyoruz. Yetişen gençlere ve çocuklarımıza iş imkanlarını genişletmemiz 
elzemdir. 

Yeni kurulan faıbrikalarla bu ancaık mümkün olalbilecektir. Temel 
şartımız milli birlik ve bera!berliğimizi korum~ktır. 

Hesaıbımızı iyi bilirsek Türkiye'nin önünde hiçıbir engel kalrnaya
"'ak, ve milletimiz böyle ıbir ·engel tanımayacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SİVAS'TA VATANDAŞLARA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

28 Temmuz 1985 

Sevgili Hemşehrilerim, 

Şimdi soracaksınız, nereden çıktı bu hemşehrilik, diye. Ben bütün 
Tıirkiye'nin hemşehrisiyim. Ama Sivas'ın ayn bir yeri var. 9 aylıkken Si
vas'a gelmişim, ilk feyı;i burada aldım. Öyle söylüyorum. 

Enflasyon düşmekte bu düşüş devam edecektir. Enflasyon düşme
sin diye dua edecekler var. Ama Allah böyle duaları kaıbul etmez. 

Yıl 1980. Bir finansman ve inşaat grubu geldi ve ben bu projeye 
para bulacağım, dedi. Hrükümet kararname çıkararak parayı bulursarı 
projeyi sana veririm, dedi. Uğraştılar, parayı bulamadılar. Kararname 6 
ay uzatıldı, sonra iptal edildi. 

1983 yılında o zamanki hükümet projeyi bir Türk inşaat grubuna 
ihale etti. Biz iktidara gelmeden temelinl attılar, ama makinelerin de 
santralın da parası bulunamadı. Biz iktidara geldik. İsviçre'ye giHik, biz
zat ıbankacılarla konuştuk. Santralın, kredisini aldık. İnşaat makineleri 
kredisini de Amedkn Eximbank'tan aldık. 

Partimiz 3 yıllık bir parti, ancak, en dikkat ettiğimiz ·memleketin 
bütünlüğünü sağlamaktır. Buradaki imkannımız, vatandaşlar aramızda
ki sevki !bağlamaktır. 

Biz memleketi yeni bir yola soktuk. Kimseye kızmam, ara sıra şaka 
yaparım. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun kalkınmasını hükümetimizin 6 
önemli hedef arasında bulunma'k·tadır. 

Bugün burada yapmayı düşündüğümüz hizmetlere bir yeni haİka 
ekliyeceğiz. 
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BAJŞBAKA!N TURGUT ÖZA!L'IN SİVAS'TAN İSTıANBUL'J\. GİDERKEN 
UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 

29 Temmuz 1985 

S o r u : - ANAP dışı.ndaki partilerdeki gelişmeleri nasıl değerlen
diriyorsunuz, solda sağa karşı bir birleşme gelişmesi var, ne idyorsunuz? 

O ev a p : - Onların hepsi birbirleriyle uğraşıyorlar. Biz bunların 
<lışınday.ı.z, gayet basit: Dikkat ederseniz dışındayız. Bir kısım kendisine 
sol diyor, öbür taraf sağ diyor, sol-sağ eski usul gene mücadele peşinde
ler, biz bunların dışındayız. 

Soru: - .Muhalefet partileri (parlamento dışındakiler dahil) er
ken seçim istiyorlar ve iktidara talibiz diyorlar? 

Cevap: - Öyle mi? Manzaraları gördükten sonra talip olacakla
rını zannediyor musuı::ıuz? B?kın (yenilen pehlivan güreşe doymaz) diye 
bir taıbir vardır. Kalkıp da (1ben erken seçim istemiyorum) demesi biraz 
gariptir. Biri, genel başkan seçildikten sonra söyledi galiba o, gariptir 
çünkü erken seçim istemese bile, ister görünmek mecburiyetindedir, ama 
şu kadarını söyleyeyim, bugün için erken seçim meselesi yoktur, biz, ıbeş 

sene için için yetki almışız, bu yetkiyle götürüyoruz. Ama şunu da söyle
yeyim, bir erken seçim olsa alır, götürürüz. İşte Sivas gördünüz, alır gö
türürüz, her şeyi götürürüz temizleriz. 

Soru : - Ara seçimlerin 87 !yılına kaydırılıp genel seçimlerin de 
bir yıl öne alınması ve birlikte yap{lması durumu olabileceği söyleniyor, 
ne dersiniz? 

C ev a p : - Ara seçimlerin tar.iıhine Millet Meclisi karar verir. Bir
likte yapılmasına lüzum yok. Ara ıseçim için iki üç tarih var. En erken 
olacağı tari.ıh 2.5 sene sonra, en geç olacağı tarih genel seçimlerden bir 
sene evvel. Bu iki tarih arasında bir yerde karar verilecek. Tarihler şöyle 
tesbit edilmiş, yani anayasaya göre verilen sınır ilk seçimden 2.5 sene 
sonra, veyahutta en geç yapılacak tarih de genel seçimlerden bir yıl ev
vel. 

Soru - HP - SODEP birleşmeleri konusunda ne diyorsunuz? 
Anayasaya aJkırı olur mu? 
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C e v a p : - Ben şu anda bir şey söyleyemem. Partilerle ilgili bir 
konuya giremem, anayasaya aykırı ise Meclis'e gelir orada gerekli şeyler 
yapılır. O konu ile hukukçular ilgilenir. 

Soru: - Parlamento dışı partilere TRT haJber bültenlerinde yer 
verilmesi konusunda çalışmalarınız var mı? . 

Cevap: - Daha zamanı var. Ne zaman olur bilmiyorum. 

S o r u - Eylül' de bu yönde bir değişiklik yapmayı programlıyor
musunuz? 

Cevap : - Hayır şu anda düşünmüyoruz, ileride olur belki. Za
ten bizim kanaatimiz olsa olsa geçici olur. Esas madde gene parlamen
toda grubu olan partilerdir. Biz ondan vazgeçemeyiz. Ama aynen parti
lere yaptığımız yardım gibi ki o da gene parlamentoda grubu bulunan 
partilere mahsus olması lazımdır. Ama ıbir değişiklik yaptık, dışarıdaki 

partilere de yardım yaptık. TRT' de böyle düşünebilir. Ama o da bakalım 
ne zaman olur. Ancak geçici olur. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

Hayırlı Akşamlar 

Değerli Vatandaşlarım, 

30 Temmuz 1985 

Ankara' dan, Başbakanlık konutunun bahçesindeki çalışma köşem
den hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Günlerden 21 Temmuz Pazar. 

Siz, bu programı birkaç gün sonra ve bir akşam vakti izleyeceksi-
niz. 

Bu nedenle, hu yeni «İcraatın İçinden» programına, hepinize, şim
diden, hayırlı akşamlar dileyerek açıyorum. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu akşamki konllmuz, sanılmasın 'ki, benim yaptığım dış seyahat
lerdir. 

Bu akşamki konumuz, gerçekte, Türkiye'nin, Türk dış iübarınm , 

Tüvk ekonomisinin dış seyafhatleridir. 

Gerek Devlet, gerek özel kesim olarak, Türk ekonomisinin, dünya 
pastasından dalha esaslı bir pay alma gayretidir. · 

Önce memleket ; ekonomisine ve bilvesile, her birinizin aile bütçe
sine biraz daha ferahlık, gi.indelik yaşama düzeninize \bolluk ve rahatlık 

Evinde, kalhvesinde, ıbelki de bfr tatil köşesinde beni izleyen sevgHi 
vatandaşlarım ... 

Bu dış seyahatler, alın teriyle ürettiğiniz malları ve .hizmetleri ve 
Türkiye'nin, sizden kaynaklanan iktisadi kudretini, dünyaya tanıtmak 
içindir. 

Bu seyahatler, bu doğrultuda ve her münasip zamanda devam ede
cektir. 

Bunu, böylece bilesiniz ... 

Değerli vatandaşlarım, 
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Geçmişin yaralarını deşmek istemiyorum ama, şunu da biliyorum : 

Geçmişi düşünmeden, ibugünü anlayamayız. 

Geçmişin musibetlerini unutursak, günümüzün nimetlerini kavra
yamayız. 

Dış seyahatler konusunun gerçeğini, bugün dünyada ulaştığımız ye
rin önem ve değerini bize en iyi anlatacak unsur : 

1978/79'larda, hatta 198'0'de çektiğimiz sıkıntılardır. 

O dönemler hem iktisadi, hem sosyal açıdan Cumhuriyet tarihimi· 
zin en sıkıntılı ·dönemleridir. 

Sıkıntının temelinde yatan ana sebep; 1974'te, dünya petrol fiyat
larının bir anda 3 misline fırlamasıdır. 

İleri sanayi ülkeleri, petrol zammını, bizim satın almak zorunda ol
duğumuz ürünlere aynen yansıtmıştır. 

Sonuçta, Tür.k ekonomisi iki taraftan tazyi'.k. altında kalmıştır. 

1979'da, sizi temin edeyim, Türk ekonomisi, tam tabiriyle «dama» 
demişti. 

İşin çivisi ise, dış ödemeler dengesi, yani bizim ibütçemizdeki döviz 
dengesizliğiydi. 

1979'da bütün :i!hracatımızın toplamı 2 milyar 200 milyon dolar do
layına ulaşıyor, petrol faturası ise 1 milyar 700 milyon doları aşıyordu. 

ülkece, ithal edilecek daha pek çok şey varken, bu döviz dengesi ile 
işin içinden çıkmaya nası] imkan bulunur? 

İşte yokluklar, darlıklar, karaborsa ... Döviz daıiboğazından doğdu. 

1980'e gfrdik ... Petrol fiyatları, gene 2 mi'sli arttır ... 

Bütün ihracatımız zar~ zor petrol ithalatımızı karşılar bir 'hacim
deydi. .. 

Şimdi, kıssadan hisse, şunu ifade edeceğim. . 

Belki bir tekrar olacak ama, bir kez daha şu gerçeği hepinize ilete
ceğim. 

Döviz, bir eve giren maaş gibidir. Maaştan fazla harcamak zorun
daysanız, bir süre, borçla idare ederseniz. Borçlar ödenmezse, itibarınız 
kalmaz. Batarsınız .. , 
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Diyeceksiniz ki, hiç Devlet batar mı? 

E1bette, batmaz. 

Ama, döviz 'kaynaklan kurumuş, dış itibarı tükenmiş bir ülkede, 
çekilen maddi ve manevi sıkıntılara da can dayanmaz. 

Bunların hepsini de yaşamadık mı? 

İ'Şte, dış seyahatlerin de dahil olduğu bir dizi ekonomik tedbir, bir 
daha, o günlere dönmemiz içindir. 

'Değerli vatandaşlarım, 

İktidara gelir gelmez, ekonomimizde genel bir bünye değişikliği 
yaptık. 

TaJbii, böyle bir genel bünye değişikliğinin birçok açısı, birçok say
fası vardır. 

Bu sayfalardan !biri de, ekonomiyi dünyaya açmak ve ihracatı ar
tırmaktır. 

Ama. masa· başında karar vermekle, tatlı söz, iyi niyetle iıhracat art-
maz. 

İcraat olarak ik·tidar ·oJarak, bilfiil · çalışmak gerek. 

Üretici, sanayici, ihracatçının arkasında Devlet desteğini, Devletin 
ağırlığını koymak gerek ... 

Yalnız Devlet adamı olarak değil, iş adamı gibi de düşümnek ge-
rek. 

Bakınız ... Size çok ilgi çekici bir örnek vereyim ... 

Çok yakın geçmişte, İngiltere'nin Baş,bakanı Sayın Maııgare1.1h TJıac
her' den bir mektup aldım. 

Mektubun konusu ise şudur: Acaıba, niçin İngiliz müteafhhitleri 2. 
İstanbul Boğaziçi Köprüsü ihalesini 'kazanamamışlardır? 

Acaıba, ihaleyi kazanan Japon mütehıhitleriyle bir iş birliği imkanla
rı var mıdır? 

İngiltere'nin sayın Başbakanı bana bunları soruyor ... 

İngiltere'nin sayın Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti Baş!bakanı nez
dinde İngiliz müteahlütlerine iş yaratmak için gayret sarfediyor. 

Sanıyorum, bu örnek, bizim dış seyahatlerimizin amacını da, ge
. r..,kçesini de size yeterince anlatmıştır. 
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Sevgili vatandaşlarım, 

Ülkemize gerek kısa, gerek uzun vadede büyük fayda sağlayacağına 
inandığım bu icraatımız, bu dış seyahatlarımız, bakalım nasıl gelişmiş?. 

İlk dış seyahatimiz İran'a olmuş ... Ardından gittiğimiz ülke Libya' 
dır. 

Daha sonra Pakistan ziyaretimiz var ... Pakistan'ın ardından Irak 
seyahatimiz gerçekleşmiştir. Bu arada, kısa bir Almanya seyahatimiz de 
var ... İsviçre seyahatimiz de var ... 

Bu seyahatten sonraki ziyaretimiz Cezayir'e yapılmıştır. Cezayir se
yahatimizi Suudi Arabistan'a yaptığımız ziyaret izlemiştir. Datha sonra, 
Amerika Birleşik Devletlerini resmen ziyaret ettik. 

Gene, kısa bir Almanya seyahatinden sonra, Japonya'ya gittik. Ve 
nihayet, yeni döndüğüm seyahat, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan seya
hattir. 

Bu arada, sizlere enteresan bir bilgi vereyim ... 

Başbakan olarak yaptığınız her resmi ziyaret son derece yoğun bir 
program içinde geçer. .. 

İ1çinde yaşadığımız çağın bir gereği. .. 

Sizi korumak için o kadar sıkı tedbirler alınır ·ki, odanızdan çııka
mazsınız ... 

Köşe !başına kadar yürüyüp bir temiz hava alamazsınız ... Bir oda-
dan diğerine, bir toplantıdan öıbürüne iş bitirmeye uğraşırsınız .. . 

rum. 

Değerli vatandaşlarım, 

Şimdi size bu dış sayahatlerimizin bir icmalini yapmak istiyorum. 

Bu icraatımızın amaç ve istikametini bilgilerinize sunmak istiyo-

Orta- Doğu ve Kuzey Afrka ülkeleri, ziyaretlerimizin, seyahatlerimi.
zin, ağırlık kazanan bölümleri olm.uştur. 

Neden? 

İhracatımızın en çabuk, en hızlı ve en hacimli biçimde artacağı bu 
ülkelerdir. 

Nitekim, sarıfedilen ortak gayretler sonucu, Orta Doğu ülkelerin~ 
yapılan ihracatımız, toptanı ihracatımızın % 43'üne erişmiştir. 

492 



Avrupa seyahatleri ise, dbette ki, kaçınılmazdır. İhracatımızın 
önemli bir kısmı da Avrupa Bkonomik Topluluğu üyesi olan memleket
lere yapılmaktadır. Bu ihracatta kah ihtilaf çıkmakta, kah çözüm bulun
maktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ise, hiç kuşkusuz Batı dünyasının lideri 
durumundadır. Bizim için, hem muazzam bir dış pazar, hem de çok yön
lü lbir döviz kaynağı olma adayıdır. 

Bugün, bütün dünyanın kaibul ettiği gibi, Batı'lı ekonomik sistemde 
üç büyük iktisadi güç vardır: Birleşik Amerika, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ve Batı'da değil, ta Uzak-Doğu'daki, Japonya ... 

Hemen hemen bütün dünya ülkelerinin dış ticaret dengesi açış ve
rirken, Japon dış ticareti tam tersine seyrediyor. Japon dış ticaret den
gesi eksik değil, fazla veren bir görüntü arz ediyor. Daha açık bir ifade 
ile, Japon ekonomisi elindeki fazla parayı, fazla dövizi, fazla sermayeyi 
nereye .;yatıracağım araştırıyor ... Bu, işin bir yam ... İşin diğer yanına 
gelince ... 

Aynı bizim gibi, ekonomisini dış dünyaya açmaya kararlı Çin'de 
dünya nüfusunun dörtte biri yaşamaktadır. J aponya'nın da nüfusunu 
eklerseniz, Uzak Doğu adını verdiğimiz, aslında hiç de 1:1Zak olmayan o 
yörelerde, dünya nüfusunun % 65'i mevcut bulunmaıktadır. Oralara sefer 
açabilirsek, ulaşım imkanlarımızı oralara kadar uzataıbilirsek, düşünün 
bir, ihracatımız nasıl farklı boyutlar kazanır ... 

Gerek Pakistan, gerek Uzak Doğu seyahatlerimizde gerçekten çok 
duygulandırıcı, çok düşündürücü bir gerçeği gözleme fırsatını buldum. 
Önce size bazı rakamlar sunmak, işin esasını rakamlarla açıklamak isti
yorum. 

Değerli vatandaşlarım, 

Halen, Endonezya'da 165, Malezya ve Singapur'da 35, Bangladeş'te 
98, Hindistan'da 100 ve nihayet dostumuş, kardeşimiz Pakistan'da 110 
milyon müslüman nüfus yaşamaktadır. 

Yarım milyarı aşan bu müslüman nüfus nezdinde, en çok değer ve
rilen, en çok önem verilen İslam ülkesi Türkiye'dir. Bu müslüman nü
fus, Orta Doğu'ya ek olarak, yepyeni bir ticari, .iktisadi ve manevi ilişki 
potansiyelidir. 

Sonuç olarak, hiçbir dış seyahatimiz, tesadüfi değil, her biri, Türki
ye'ımizin maddi ve manevi çıkarları düşünülerek tertip edilmiştir. 
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Dış seyahatlerimizin maddi amacı sadece ihracatı artırmak mıdır? 

Değil. .. 

Bir temel amacımız da, Türkiye'mizi tanıtarak, karşımızdakilere 
her bakımdan güven aşılayarak, ülkemize yabancı sermayeyi çekmektir. 
İşte, böylesine önemli iki amaca yöneldiğiniz zaman, tutulacak iş bitirici, 
sonuç verici yol hangisidir? Sadece, başıbakanlar, bakanlar düzeyinde bir 
ilişki kurmak mı? Yoksa, buna ek olarak, Türk işadamlarının, müteşeb
bisleriniıı, yabancı işadamlarıyla iş konuşacakları bir ortamı oluştur mı? 
Biz, haliyle, bu ikinci yolu izledik. Her dış seyahatimize, her türlü mas
rafı kendilerine ait olmak üzere, işadamlarımızın katılmasını sağladık. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Devlet düzeyinde, her dış seyahatimiz, Türkiyemizin tanıtım, 'pro
pagandasıdır. Resmi bir heyet olarak, bir yaıbancı ülkeye gittiğinizde, 

televizyon için de, 1basın için de <dhaber» niteliği taşımaktadır. 

Gelir, size soru sorarlar ... Memleketinizin gücünden, güzelliğinden 
başka ne söylersiniz? 

«Fırsat fırsattır» deyip, vatan gerçeklerini anlatmaya başlarsınız .. . 
Sonra, ibir de ;bakarsınız ki, turizm gelirlerinizde şaşırtıcı ibir gelişme var .. . 

Bu, bir raslantı mıdır? Memleket dahilinde, gerçekçi ekonomik po
litikalar uygularsınız ... 

Bir de bakarsınız ki, işçi dövizleri % 100 artmış ... Bu bir raslantı 
mıdır? 

Almanya, Hollanda, Fransadaki işçilerimizin sayısı durmadan aza
lıyor. Peki, niçin yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın gönderdiği döviz 
artıyor,? 

Cum1mriyet tarihimizde 'ilk defa, döviz rezervlerimiz 1 ,5 milyar do
lan aşmıştır. 

Bugün, tek bir özel 'bankamızın kasasında 350 milyon dolar döviz 
mevcuttur. 

Bu sonuçlar, tabii ki, başımıza gökten zembille inmemiştir. Hepsi 
de, millet ve hükümet olarak, el ele verebildiğimiz için, çalışkan, yaratıcı, 
üretici Türk miletinin önündeki duvarlar yıkıldığı için edinilmiştir. 

Değerli vatandaşlarım, 

Milletçe, iyi gidiyoruz. Şu Katma 'Değer Vergisi. .. Bir önceki «Fa
turalı Yaşam» kanunu sayesinde, bu yıl, umuyomz ki, vergi toplama re-
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korlarını ikiye katlayacağız ... Yeter ki, fatura alınız. ·K!endi kesenize de, 
Devlet bütçesine de saıhip çıkınız. 

Tasarrufa her zamanki gibi önem veriniz. Tasarruflarınızı iyi 
değerlendiriniz. Bir yandan enflasyon düşüyor. Haliyle, faizler de dü
şecek. Öte 'yandan, elektrik üreten barajların geliri gitgide yükselecek. 

Sözün ucu nereye geliyor, taıbii ki, aniadınız. Keban ve Oymapınar 
barajları gelir ortaklığı senetleri. .. Biz, hükumet olarak, Devlet olarak 
hu senetlerin tamamını iki büyük bankamıza satmış bulunuyoruz. Bizim 
açımızdan sorun yok ... Ama, şu senetler size intikal etmezse, geliri '.bu 
iki 1büyük .bankamıza kalacak. Hatırlatması benden, teşebbüs sizden; .. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bugün, iktisaden, biraz rahatlamışsak, yokluğu, darlığı, karaborsayı 
unutmuşsak, bunu sağlayan, dışa açık, rekabete açık ekonomi sistemidir. 

Yeni kapalı ekonomiye dönersek, hiç bir şüpiheniz olmasın gene o 
zor günlere döneriz, Ama, inanıyorum ki, milletçe, o noktayı artık geçmiş 
bulunuyoruz. Ve dünyaya açık 1bir ekonominin kaçınılmaz gereği olarak, 
Türkiye'mizin çıkarları doğrultusunda, Türk iş alemini ıdünyaya tanıt
mayı 

Bu yıl, ıeğer zaman bularbilirsem. belki bir dış seyahat daha yapaca
ğım. Ama, önümüzdeki yıl gene iş adamlarımızla, elde demir asa, ayakta 
demir çarık, dünyayı dolaşacağız. Tür~iye'mizi tanıtmaya, döviz girdileri
mizi aktarınaya, var gücümle çalışacağım. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum, !benim sevgili vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİT'TE VATANDAŞIARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

30 Temmuz 1985 

Anaıvatan Partisi olarak yaptıklarımız meydanda, biz diğer partilere 
benzemeyiz. Onlar isağ- sol kavgası yapsın dursunlar. Anavatan anavata
mn yanındadır. 

«Şu yaz sıcağında memleketin her tarafını görmeye gayret ediyoruz. 
Seyahatlerimizin gayesi vatandaşlara bilgi vermek ve memleketin mese
lelerini yerinde görmektir. Bizim kadar yurt içini gezen bir başbakan gö
rülmemiştir. Biz sadece 'seçimlerde değil, seçimlerden sonra da gezmeye 
devam ediyoruz. Çünkü, biz sizin desteğinizle iktidara geldik, onunla de
vam ediyoruz ve edeceğiz» 

Bugün memleketimizde 5 -6 yıl öncesi gibi yokluk, kıtlık ve karaborsa 
yoktur, bunlar tari!he karışmıştır. Ülkemiz ve vatandaşlarımızın ·sıkıntı
ları azaltılmıştır. 

«Bu memlekete ne kadar hizmet yaparsak vatandaşımız ve biz o 
kadar mutlu oluruz. Vatandaşlarımızın Allah razı olsun demesi !bize ye
ter de artar bile. Türkiye'de 60'da, '71'de müdahale olmuş, ondan sonra 
karışık dönemler yaşanmıştır. 12 Eylül 1980' den lbu tarafa herhangi bir
şey oluyor mu? Olmuyor. Çünkü iktidar kuvvetli. Birliğimiz ve beraberli
ğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe Türkiye Avrupa'nın sayılı ülkeleri 
arasında mutlaka yerini alacaktır.» 

Hükümet olarak büyük şehirlere büyük önem vermekteyiz. 
«Allah'ın izniyle bu şehirleri da:ha modern yapmak için elimizden 

gelen ·gayreti göstereceğiz. Bir söz varıdır, «Arslan yatağında belli olur». 
İşte, şehirlerimiz ıbu söze uygun hale getirilecektir». 

Ülkemizin her yerinde yeni eserler yapmaktayız. Özelikle küçük sa
nayı sitelerine büyük önem vermekteyiz. 

Bugün burada hizmete açacağımız 420 dönümlük arazi üzerinde ku
rulmuş ve 466 işyerini kapsayan bir sanayi sitesidir ve bu sitede esnaf ve 
sanatkarımız emeklerini ülke kalkınması için kullanacaklardır. Bu site 2 
milyar liraya mal olmuştur ve böyle bir site birlik ve teşkilat teşebbüsü 
olması takdir edilecek bir gayrettir. 

Bu eser memeleketimize ve sahiplerine hayırlı ve uğurlu olsun. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ADAPAZARI'NDA VATANDAŞLARA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

30 Temmuz 1985 

Görünen köy kılavuz istemez derler. Türkiye'nin nereye gittiği bel
lidir. Türkiye iyi yoldadır. doğru yoldadır. 

«Memleketi sizin istediğiniz yere süratle götürecek, meseleleri bilen 
bir iktidar var. Burada yaptığımız işleri saysam saatler alır. Biz döviz me
selesi başta olmak üzere, konut ve buna benzer birçok prdblemi ciddi 
şekilde ele aldık. Birzamanlar dövize adeta kurşun atıyorduk. Şimdi ise 
dövizden kimsenin sıkıntısı yok. Türk parası sıkıntısı var. Tabi lbu sı
kıntı olsun ki paramız da değer kazansın. Türkiye 'bugün yakın komşu
larına '700 bin dolar borç verecek duruma gelmi'Ştir». 

Türkiye'de vatandaşlarımız temel pr<jblemlerinden biri meslek ko
nusudur. Hükümet olarak ıbu konu üstünde büyük bir ö_nemle durmakta-

. . 
yız. 

«Karaborsacılardan, kaçakçılardan a1dık, konut fonuna koyduk. 
Yani 'hata mı yaptıkı? 160 bin konuta kredi veriyoruz. Bunun 50 bini ta
mamlandı. sahipleri içine girdi. İnşallah !bundan sonra her yıl 100 bin 
konut yapacağız». 

Duracak vaktimiz yok vatandaşlara hizmet yarışına girmiş bulun
maktayız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TCDD İŞLETMESİNİN YENİ 
LOKOMOTİFLERİNİ HİZMETE SOKULMASI 

TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

6 Ağuston 1985 

Ulaştırma saıhalannda bu yıl büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Önü
müzdeki yıllarda da daha modern bir demiryolu sistemine sahip olaca
ğımızı ümit etmekteyiz 

«Bugün hizmete giren ve her biri 2 bin 200 beygir gücünde olan yeni 
lokomotiflerle taşımacılık sektörümüze toplam olarak 100 bin beygir gü
cü daha ilave edilmiştir». 

«Tarihten gelecek eski ipek yolu ve kervan yollarının üzerinde bu
lunan Türkiyemiz aynı zamanıda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamak
tadır. Ancak, demiryollarımız yıllar önce kurulmasına rağmen maalesef 
geçtiğimiz yıllarda layıkı ile gelişememiştir. Bizim düşüncemiz, diğer yol
larını karayolları ile mukayese etmek değil, bunları birbirine tamam
layıcı unsurlar haline getirmektir.» 

ABD' den satın alınan ve servise giren yeni lokomotiflerin her biri
nin 2 bin 200 beygir gücündedir Taşımacılık sektörümüze toplam 100 
bin beygir gücü ilave edilmiştir. 

Tamamı 51 1tane olacak diğer lokom_otifler yıl sonuna kadar hizmete 
girecektir. 

Bugün Türkiye üzerinden petrol boru hattı geçmektedir. Irak'la ya
pılan ön anlaşma uyarınca yeni bir petrol ve doğal gaz boru hattı projesi 
başlayacaktır. 

« İnşalah İran ile de yapılacak bir başka anlaşma ile de bu petrol 
ve doğal gaz boru hatlarını yenileri takip edecektir». 

Büyük şehirlerimizin başlatılan raylı taşımacılık sistemlerinin olum
lu sonuçlarını yakıru:la almaya başlayacağız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ERZİNCAN'DA KUZGUN BARAJININ 
TEMEL ATMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI 

7 Ağustos 1985 

Bugün temelini atacağımız Kuzgun Barajı Erzurum ve çevresinin 
sulama ihtiyacını büyük oranda karşılayacaktır. Bugüne kadar 15 bin hek
tarlık alan 'sulanmaktayken 'bu baraj sayesinde sulanan alan 51 bin hek
tara ulaşacaktır. 

1983 yılında iktidara geldiğimiz de Erzurum'da 436 köyde elektrik 
mevcuttu. Bugün bu sayı 840'a yükselmiştir. Telefon olan köy sayısı biz 
iktidara geldiğimizde 50 iken bugün bu sayı 636 ya yükselmiştir. 

Hükümet olarak doğu ve güneydoğu Anadolu'ya büyük önem ver
mekteyiz., 

«Türkiye'mizin )doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi diye bir ayırım yoktur. 
Tfükiye'miz bir bütündür. Biz ayırım yapamayız . Türkiye'mizin her ta
rafına gözümüz gibi bakmak mecburiyetindeyiz.» 

Bugüne kadar cumhuriyet hükümetlerinin son 30 -40 yılda 'Doğu ve 
güneydoğu bölgelerine birçok yatırımlar yapmışlardır. Ancak jktidara göre 
bu yatırımlar yeterli değil~ir . 

. «Bu bölgelerimize bugün dalha fazla yatırım yap~a imkanı vardır. 
Onun için bizler buradayız. Bütün bunlar, Türkiye'nin gelişmesi bölgeler 
arasındaki farklılıkların kaldırılması, vatandaşlarımızın her yerde mem
nun olması .içindir. Ortaya çıkan rakamlar ve ana dönemler Türkiye'nin 
ciddi şekilde geliştiğini 1göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesiru:le Tür· 
kiye, örnek ülke olarak gösterilmektedir». 

Türk milleti çalışanları her zaman takdir etmiştir. Biz bunun far
kındayız ve milletimiz için canla başla çalışmaktayız. 

«Ama takdir önemli değildir. Önemli olan sizlerin memnuniyetinizi 
ifade etmenizdir. Dualarınızı almamızdır. Biz, halkımızın memnuniyetini 
her şeyden üstünde görüyoruz. Biz hizmeti halkımıza ·götürmek zorun
dayız. Birtakım kimseler bizi bu konuda eleştiriyorlar. Engellemek isti
yorlar. Ama biz hizmeti götürmek için hiç kimseden korkmayız. Çekinme
yiz Seçimlere girerken, bir tek desteğimiz var dedik. O da sizler<liniz. Siz
lerin desteği ile iktidar olduk ve bu desteğinize karşılık olarak da sizlere 
hizmet getirme azmi içindeyiz.» 1 

Hükümet olarak başkalarının menfaatini hiçbir zaman milletin 
önünde görmemekteyiz. 

«Onun için biz çalışmalarımıza başkalarına menfaat değil, milleti
mize menfaat sağlamayı ön planda tutuyoruz». 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ERZURUM YANIKDERE ŞEHİTLİK 
ABİDESİ ŞEREF DEFTERİNE YAZDIGI MESAJ 

7 Ağustos 1985 

« Erzurum'un düşmandan kurtuluşunun öncesinde Ermenilerce hun

harca katledilen, şehitlik mertebesine eren Erzurumluları rahmetle yad 
ediyorum. Ruhları şad olsun.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN FATSA'DA VATANDAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

8 Ağustos 1985 

«Biz meseleleri yerinde görmek ve çözüm ·çalışmalarını yapmak için 
buraya geldik. Karadeniz. bölgemizin özelliği fazla toprağı bulunmaması
dır. Bunun için de geçimlerini temin edecek vatandaşların balıkçılık, çay 
ve mısır ile uğraştığını biliyoruz. Çayla ilgili olarak hükumetçe önemli 
bir karar aldık. Aldığımız karar file çaylıklar genişletilecek. Özel sektör 
de çay imal edecektir. Böylelikle vatandaşlarımıza daıha iyi gelir imkanı 
sağlanmıştır.» 

Hükumet olarak esnafın, memurun, 1işçinin meselelerine büyük önem 
verdik. Ortadire;k denilen kesim bu topluluğun can daman ve gözü gibi
dir. Onun için bu kesimi korumak temel görevlerimizdendir. 

«Sanayi ·sitelerine en büyük desteği yapıyoruz. Bu konuda emir ver
dik. Benim tabirimle _esnaflar emeği ile alınteriyle ekmeğini taştan çıka
ran insanlardır. Onun için her türlü yardım yapacağız». 

Hükumet olarak çiftçilerimizin meseleleri ·ile ilgili olarak ıslah, ka· 
liteli tohum ithali gibi konulara önem verdik. Ürün verim miktarını art
tırma tedbirlerini aldık. 

Türkiye'nin güçlenmesi gerekli olan en önemli faktörlerin başında 
birlik ve beraberlik gelmektedir. Siz lbize itimat ·ettiniz. iktidara geldik. 
Siz bize itimat eder biz de size güvenirsek engelleri kolaylıkla aşar gide
riz». 

Siyasilerinde, vatandaşlarında bir hususta dikkatli olmalarına önem 
ven1ıekteyiz. oda ülkeyi kavga ortamına yeniden getirmemek bununla 
hepjmiz hassas olmamız gerekir. 

«Siyasetçiler lüzumsuz horoz döğüşü yapmamalıdır. Yaparlarsa baş
kalarına kötü örnek olurlar. Bu konuda beni siyasi polemiğe çekmek için 
basm çalışıyor, başkaları çalışıyor ... İstediklerini yazsınlar. Benim bun
lara ayıracak zamanım yok. Zaman (jnemlidir. Yarın ne olacağı 'belli de
ğildir. Onun için elimizdeki zamanı iyi değerlendirmek lazım. Biz bunun 
için yola çıktık ve kavga ile yükselmek istemedik. Biz \kavgayı sevgi ile 
yapmayı teşvik ettik. Türk insanının kalbinde daima iyilik tarafı ağır 

basar». 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SAMSUN'DA VATANDAŞLARA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

8 Ağustos 1985 
- 1 

Ülkemizde çok kısa zamanda iyiye giden lbir yapıya ulaşmıştır. Tür
kiye düzlüğe çıkmıştır. 

Türkiye'de enflasyon küçültülmesi çalışmalarını görmek istemeyen
ler var. ·Oysaki Türkiye'yi sevenlerin enflasyon azalmasın diye değil, bila
kis azalsın diye dua etmek lazım. 

Bu dönemde uzun süre de biten çok tesis yerine kısa ~ürede yapı
lacak ikmal edil~p hizmete açılabilecek eser yapma politikasını benim
semiş 'bulunmaktayız. Yeni yapılacak Fatih Boğaz ·köprüsü bu düşün
ceyle 3 yılda tamamlanacaktır. Bu köprüde de geçişler paralı olacak. Top
ladığımız paralarla yenilerini yapacağız. Köprü senedi almayanlar yan
dılar. 1Köprü gelirleri yükselerek gidiyor. Faizleri ise aşağıya iniyor, köp
rü senedi almayanlar bunu gazetelere inanarak yaptılar». 

Hükumet olarak enflasyonla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Son 
aylardaki mücadelemiz enflasyonun aşağı çekildiği noktasındadır. Artık 
enflasyon konusunda eskisi gibi abartılmayacaktır. 

«Bankaların kasaları tıklım tıklım ıdöviz dolu. Bir takım falcıların 
hevesleri kursaklarında kaldı. Bir memleketin büyümesi tecrübe bilgi ve 
inanç meselesidir. Türkiye büyük meseleleri çözecek güce sahiptir.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN AGRI'DA VATANDAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

8 Ağustos 1985 

Hükümet olarak büyük bir güçle çalışmaktayız. Yıllarca gelişme gö
rülmeyen alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yıl turizmden 
1 Milyar doların 1üzerinde gelir beklemekteyiz. 

Ülkemizde doğu ve güneydoğu kalkınmamıza büyük önem vermek
teyiz, bu konuda kararlı ve azimliyiz. Devletin doğuda yatırım yapması 

devam edecektir. Kalkınmada öncelikli bölgelere daha iyi hizmet götüre
ceğjz .. 

«Biz, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması için tedbirler alan ve bu 
tedbirleri de cesaretle tatbik eden bir iktidarız. Şimdiye kadar birçok ik
tida . .:, bu bölgelere hizmet getirdi. Ama bizim getirdiğimiz hizmet daha 
farkiı fbir anlayış içerisinde oldu» şeklinde konuştu. 

Hükümet olarak Ağrı. bölgesinde yeni yatırımlar _planlamaktayız. 

Patnos barajından sonra gefecck yıl iki barajın daha temelini atacağız. 
Memleketimizin gücü arttıkça, 'yukarıda doğru gittikçe, kalkınmada ön
celikli yörelere daha fazla hizmet vereceğiz. Yeni iş sahaları açılacak. Su
lama projeleri birer birer tahakkuk ettirilecek. Tarımda istihsal artacak, 
yenj ürünler devreye girecek, tarıma dayalı sanayi kurulacak. Hayvan
cılık gelişecektir. Bütün bunlar, vatandaşlar için, yeni yetişen gençler için 
geniş sahaları, yeni iş sahaları meydana getirecektir.» 

Türkiye çok yakında ·dünyanın sayılı ülkeleri arasına gelecektir. 

Geride bırakılan bir buçuk yılda Türkiye'nin Ortadoğuda büyük bir 
ağırlığı temin edilmiştir. 

Şimdi bakınız 'buraya, İran' dan, Liıbya' dan, Suudi Arabistan'dan, 
Kuveyt' den, yani Arab aleminden eski yıllarla kıyas kabul etmeyecek 
oranda turist geliyor. Niç.in geliyorlar? Vaktiyle gelmeyen turistler niye 
geliyorlau? Türkiye gayet güzel bir 'ülkedir. Türkiye'nin geçim şartları, 
onların memleketlerindeki şartla!'dan da\ha iyidir. Memleketimizde her 
şey var. Parasını, dövizini getiriyor, buradan !birtakım şeyler almak için. 
Vaktiyle bizim yabancı ülkelere •gidip, bavul bavul mal getirdiğimiz gibi, 
onlar da kendi ülkelerine mal götürüyorlar». 
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Biraz evvelde belirttiğim gibi geçmiş yıllarda iyi bir gelir kaynağı 
olmayan turizmde 1bu yıl 1 milyar doların üzerinde gelir beklemekteyiz. 
Bu gelir Türkiye'nin belli bölgelerinden elde edilmemektedir hemen he
men yaygın bir alandan elde edilmiştir. 

Uygulanan teşvik tedbirleri etkisi ile Doğu ve Güneydoğu gelişme 
emareleri baş göstermiştir. 

«Bir bölgenin gelişmesinde, büyümesinde halkının bir arada olma
sı, birlik ve beraberlik içjnde /olması fevkalade önemlidir. Bunu yaptı
ğımız zaman önümüzde hiçbir engel tanımayız. Her engeli bu memle
ket aşar. Daha fazla yatırım yapılır ve memleket daha iyiye gider. Doğu 
ile Güneydoğu Anadolu' da gelişme arzusu ve gelişme durumu daha mü
saittir. Gelişme yapma mecburiyetimiz var. 1Çünkü, Doğu Anadolu'da di
ğer bölgelerimize göre, farklılık var. Bu desteği sizlerin yardımınızla hü
kümet olarak yapmaya azimli ve kararlıyız.» 

Zaman zaman benim memleket veyahut yurtdışında çok gezdiğimi 
belirtip eleştiriyorlar. Sjzden destek alıdığımıza göre, size gelir sık sık 
görüşürüz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN LİBYA ARAP HALK SOSYALİST 

CEMAHİRİYESİ DEVRİM LİDERLERİNDEN SAYIN ABDÜLSELAM 
CALLUD'A LİBYA DEVRİMİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 

GÖNDERDİGİ MESAJ 

Ekselans 

Binbaşı Abdülselam Aihmed Callud 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Devrim Liderlerinden 

9 Ağustos 1985 

Dost ve kardeş 'Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinin 1 Eylül 
Devriminin 16. yıldönümü münasebetiyle Ekselanslarına, Hükümetim ve 

şahsim adına içten tebriklerimi ve şaJhsi 'sağlık ve mutluhJ.klan ile, Ubya 

halkının refahı ve ilerlemesi hususunda en iyi dileklerimi sunmaktan mut
luluk duymaktayım. 

Ülkelerimizi birbirine bağlayan geleneksel dostluğun, Türk ve Lilb~ 

ya halklarının aralarındaki manevi bağları her geçen yıl 1daha da güçlen

direceğine ve her alanda sürdürdüğümüz yararlı işbirliğini daha ileri 

düzeylere ulaştıracağına inanmaktayım. 

Bu vesile ile en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BAYBURT'TA VATANDAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI :KONUŞMA 

9 Ağustos 1985 

Yurtiçinde ve yurt dışında devamlı vatandaşlarımızla temas 'kuruyo
ruz, onların istek ve değerlendirmelerini tesbit ediyoruz. Yurtdışmda za
man zaman sohbet ettiğimiz Libya ve S. Arabistan' daki işçilerimizin ço
ğw1iuğunun 'Baylburt'lu ve Gümüşhaneli vatandaşlarımız teşkil etmekte
dir. Bu Bayburt'luların hem zaruretten hem de kabiliyetlerinden dolayı 
yurt dışına gittiklerini ifade etmektedir» 

Memleketimiz hızla gelişmektedir. Bölgenizde de /büyük gelişmeler 
tesbit edilmektedjr. Geçmiş dönemlerdeki hükümetler zamanmda bölge
ye bazı yatırımlar yapılmıştır, ama bu yatırımlar çeşitli sebeplerden do
layı bitirilememiştir, yarım kalmıştır. · 

Bu Türkiye'nin dış itibarı artmıştır, yurtdışındaki işçilerimiz tasar
ruflarını emin şekilde göndermektedir. 

«Memleket iyi idare edildiği 1için eski dönemlerde çekilen sıkıntılar 
bugün ortadan kalkmıştır. Allah'a şükür bugün Türkiye'mizin eskiye göre 
çok büyük itibarı vardır. Biz memlekette bacası tütmeyen yarım kalmış 
tesis bırakmayacağız. 

Amacımız memlekette birlik 1ve bulunduğu devam ettirmektedir. 
İnsanları sevgi, saygıyla birbirine bağlamalıdır. En doğru yol sevgi yolu
dur. Biz herkesi aynı derecede seviyoruz. kimseyi ayırtetmiyoruz. Bize 
güveniniz, itimat ediniz, 'böyle olunca biz herşeyin altından kalkarız. 

«Biz bu partiyi kurarken eski arkadaşlarımıza kıymetli ağabeyleri
mize gittik. (1Biz 'bu partiyi kurmak istiyoruz. Bize yardım ediniz) dedik. 
Ama maalesef hiçbirisi yardım 'etmedi. Korktular (Şartlar müsait değil) 
dediler. Biz de dönıdük ·dolaştık genç arkadaşlarımızı bulduk. Bu arka
daşlarımıza parti kurmayı teklif ettiğimiz zaman hemen kabul ettiler. 
Bunların bir '·kısmı ilk defa tanıdığım arkadaşlarımdı. Mesut Yılmaz giıbi, 
Bedrettin Dalan gibi. Bir kısmı da eskiden tanıdığım arkadaşlardı. Bun
lar da Sudi Türel, Cahit Aral gi!bi. Bütün bunları şunun için söylüyorum. 
Partimizin 37 1·kişilik kurucu üyeleri birbirini tanımayan ama aynı isti-
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kamete gitmeye karar veren insanlardı. Hizmet arzetmek için biraraya 
geldiler. Ben bu işi götürelim dedim. Bizim için önemli olan hizmetimizi 
arzetmektir. dedim. Gerisi milletin ve Allah'ın bileceği iştir dedim ve 1983 
yılı 6 Kasım'ında hiçbir yerden destek görmeyerek ve büyük bir ekseri
yetle iktidara geldik.» 

Genel seçimlerden 'hemen sonra mahalli seçim kararı aldık. 

«Köklerinin daha eski olduğunu iddia !eden ve genel seçimlere gire
meyen partilere (Buyurun gelin. Biz demokrasiyi çok seviyoruz. Demok
rasi aşığıyız diyorsunuz. Seçimlere siz de iştirak edin.) 

Görelim. Malhali seçimler oldu ve biz henüz 2 yaşındaki genç parti 
olarak kökleri eski 1olduğunu iddia eden partile:nde yarıştık ve silip sü
pürdük. 

Şimdi hep beraber düşünelim ANAP böyle büyük başarıyı nasıl elde 
etti. Ben size bunu ' açıklayayım; 

«Bu işin gerisinde ne var biliyor musunuz? Allah böyle istedi böyle 
oldu. Çünkü Türkiye'nin gelişmesi, kabuğundan çıkması lazımdı. Türki
ye'11h1 bir daha o kavgalı günlere dönmemesi lazımdı. Millet büyük bir 
değişiklik istiyordu. Benim tabirimle eski birtakım güç mihraklarının 
ama hakkı olmayarak milletin üzerinde söz salhibi olmasını istemiyorduk. 
Bunun için ortaya çıktık. Şimdi isize ıdayanıyoruz ve sizi esas alıyoruz. 
Başka hiçbir güç ve kuvvet tanımıyoruz. Vaktiyle bu ülkede kavga ede
rek sizin omuzlarınıza basarak yükselmek isteyenler vardı. Kavga çok 
kolay bir yoldur. Kavgayı önce herkes sevebilir ama sonra pişman olur. 
Bir şeyler kaybederler. Onun için en doğru yol en iyi yo.l sevgi yoludur. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI 

SAYIN SOEHARTA'YA ENDONEZYA BAGIMSIZLIGININ 

İLANININ 40. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE 

GÖNDERDİGİ MESAJ 

His Excellency Soeharto 

President of the Republic 

ot Indonesia 

9 Ağustos 1985 

On the occasion of the 40th anniversary of the Proclama ti on of 

Independence of Indonesia, on behalf of the Government of Turkey and 

on my own behalf I would like to convey to Y our Excellency my heart
felt congratulaions together withy my best wishes for Your personal he

alth and happiness as well as far the development and prosperity of the 

friendly people of Indonesia. 

It is my earnest hope that the already existing ties of friendship 
and cooperation between our two countries will be further strengthened 
and consolidated in the years to come. 

Please accept, Excellency, on this happy occasion the assurances of 

my highest consideration. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN RİZE'DE VATANDAŞLARA 

YAPTIGI KONUŞMA 

11 Ağustos 1985 . 

Anavatan Partisi olarak bize yetkiyi siz verdiniz. Siz değiştirirsiniz. 
Başkası değil. 

Hükümet olarak çay Tekelinin kaldırılmasında cesaretle hareket et
tik. Muhalefet tarafından eleştirildik, ama söylenenlerin çoğu mesnetsiz 
çıktı. Çayda Tekelin kaldırılmasıyla hem üreticinin hem de işçinin men
fatına iyi bir iş yaptık Yakında seçim beyannamemizde açıkladığımız gibi 
Sigarada ve Tütünde de tekeli kaldıracağız. · 

6 Kasım seçimlerinden önce muhalefet partileri; 

«Özal gelirse yine anarşi olur dediler. Bugün Türkiye'de huzur ve 
güven sağlanmıştır. Neticede muhaliflerimizin söylediklerinin doğru çık
madığı görülmüştür. ·Biz, parti kurarken bana «Bir sen varsın, başka ar
kadaşın var mı?» dediler. Bugün milletvekillerimiz, bakanlarımız, beledi
ye başkanlarımız var. Yepyeni insanlar bunlar. Demek ki analar ne do
ğuruyor. Vaktiyle yok diyenler, ne hale geldi.» 

Bugün seçim yok Özal ne arıyor burada diye sorabilirsiniz? 

«Sizlerin yardımıyla, Allah'ın yardımıyla iktidara geldiğimiz ıçın 
bu'radayız. Biz sadece sizden destek alıyoruz ve Allah bize yardım ediyor. 
Bu memleketin idaresinde sizin iradenizden başka güç tanımıyoruz.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TRABZON'DAKİ VATANDAŞLARA 
YAPTIGI KONUŞMA 

11 Ağustos 1985 

Anavatan partisi yepy.eni bir partidir. Anavatan partisi bir kavga 
partisi değil, sevgi partisidir. 

Türkiyenin ekonomik problemlerinin kaynağı 1970 li yılların son
ralarına doğru uygulanan yanlış ekonomik tercihlerden kaynaklanmak
tadır. Ekonomik problemler beraberinde anarşi ve terörü arttırmıştır. 

Biz Anavatanı o sıkıntılı duruma memleketi bir daha düşürmemek 
için kurduk. Bunun için 12 Eylül öncesi siyasi polemiklerden tamamen 
uzak, yeni bir kuruluşa gittik. Biz Türkiye'yi modern bir Türkiye haline 
getirmeye azmettik» 

Anavatan Partisi olarak Seçim beyannamelerimizdeki bütün konu
ları hükümet programına aldık. 

Hükümet olarak millete vadettiğimiz altı önemli konudan birisinin 
memleketin huzur ve güvenini sağlamaktır. İktidara geldiğimizden beri 
geceli gündüzlü bunun için çalışmaktayız. 

Hükümet olarak orta direğin güçlenmesi konusuna büyük önem 
vermekteyiz. 

«Sizlerin desteği ile iktidara geldik. (Memuru, işçiyi enflasyonun al
tına ezdirmeyeceğiz) dedik. Bunu da 1984 ve 1985 yılında açık bir şekil
de sağladık. İşçimiz, memurumuz daha fazla ücret arttırmaya layıktır. 
Çiftçimiz bu sene en iyi yıllarından birini yaşamaktadır.» 

Hükümet olarak çay konusunda bu yıl büyük hamleler yapılmıştır. 
Üreticilere ister elle, ister makasla çay toplamayın dedik Çaylar miktar 
olarak artırılmıştır. Çayda monopol kaldırılmıştır. Çayda 11 özel çay fab
rikası kurulmuştur. Kanatimizce çay problemi kalmamıştır. 

«Türkiye sıkıntılı dönemleri aşmıştır. Bugün memleketimizde hiç
bir malın darlığı yoktur, kuyruk yoktur. 1979 yılında 1.7 milyar dolar 
petrole ödeniyordu. Bugün ödenen para 4 milyar dolara yakındır, ama 
niçin 1979'un sıkıntıları yoktur. Bunun cevabı memleket bugün çok daha 
iyi idare ediliyor da ondan ... Yanlış idarecileri getirin göreceksiniz, -İn
şallah görmeyiz- memlekti daha kötü durumlara gider, 1979' dan daha kö
tü durumlara girer. Daha kötü ekonomik sıkıntılara gider. Onun için di
yorum ki, bu bir ekonomik idare meselesidir. 

Memlektimizin herşeyi iyi gidiyor. Ama bizim bir daha eski o kavga 
günlerine dönmememiz lazımdır. Anavatan iktidarının önemli bir pren
sibi hiçbir şekilde siyasi polemiğe girmemektedir. Hayır, bir siyasi pole
miğe hiçbir şekilde girmeyiz. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bizim zama
nımız o kadar değerli ki boşa harcamayız. Sen ben kavgasına katiyyen 
girmeyiz. Onları bırakın kendi aralarında istedikleri gibi boğuşsunlar. 
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Biz memleketimizle beraber, milletimizle birarada gelişme, kalkınma yo
lunda yürürüz. 

Bu iş nasıl olur? Bu iş kavgayla olmaz, vaktiyle olduğu gibi (Ben 
bunu söyledim, sen bunu söyledin) 'le olmaz. Bu kavga yoludur. Bizim 
yolumuz ise, sevgi yoludur. Bu milleti birbirine sevgi bağları ile bağla
mak lazımdır. 

Anavatan Partisi bir kavga partisi değil sevgi partisidir. 
Türkiye bu yolda ilerledikçe büyük ve güçlü devlet arasına mutlaka 

girecektir. Ama hasta adam denilen Türkiye yoktur. Gelişen kalkınan 

Türkiye vardır.» 
Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan yolları kısa zamanda tamamla-

yacağız Trabzon Havaalanını dış hatlara açacağız. 
İktidar olarak bize oy versin, vermesin bütün mahalli idarelere el 

attık. Anavatan partisi olarak belediyelerin % 65 ine sahip bulunmakta
yız. 

Vatandaşımızı her meselede Ankara'ya taşımaktan kurtaracağız. 

Vatandaşın . problemlerini mahallinde çözeceğiz. Daha önce bütçe gelir
lerinin % S'i mahalli idarelere verilmekteydi biz bu oranı % 14'e çıkarttık. 
Bu bizim halka verdiğimiz büyük önemden kaynaklanmaktadır. 

«Bizi siz seçtiniz, sizden güç alırız. Bunun için sık sık geziyorum. 
Muhalefet bu gezilerime kı_zıyor. Ne yap~lım, Ankara'da da kalıp, onların 
laflarını mı dinleyelim? Biz -geleceğiz, daha fazla sizin sesinizi duyacağız. 
Sizin sesinizi duyalım ki, o vakit millet böyle düşünüyor diyelim. (Özal 
sen bu noktada yanlış yapıyorsun), ben kendi kendime bunu sorarım. 
Burada başkasının lafı hele siyasi polemik yapanların oturdukları yerden 
üretikleri laflarla haberlerle Türkiye'yi yönetmek mümkün değildir. Tür
kiye'yi yönetmek için memleketimizi, köşe bucak gezip sadece bir baha
ne ile konuşmak kafi değil, mahalle aralarına girmek, yol boyunda konuş
mak lazım, herkesle konuşuruz. Çünkü ancak böyle milletimizin ne dü
şündüğünü çok yakından anlayabiliriz». 

Kısa zamanda bütün Türkiye'yi baştan aşağı gezdim. Memleket sü
ratle gelişmektedir. Vatandaşımızın ilgili her geçen gün artmaktadır. 

«En büyük değişiklikleri son birbuçuk yılda yapmışsak, bunun ge
risinde milletin desteğinin büyük önemi vardır. Çok şeyi değiştirdik, da
ha da değiştirmeye devam edeceğiz. 

Birçok kimseler, bizi tenkit edenler -ben tahrik için söylemiyorum
onlarla ilgili fazla da konuşmam, hiç bir yerde konuşmam. Bıraktığımız 
yerde kalmışlardır. Ben bazen zaman tüneli derim, Türkiye değişiyor, in
sanlarımız güzele iyiye gidiyor. Geçmiş senelerle geriye doğru bir muka
yese edin. Nerede idik, nereye geldik, Her zaman sizlerle birlik ve bera
berlik içinde memleketi ileriye görüreceğiz. İleriye götüreceğiz derken, 
arkamızda milletimizi hissediyoruz. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI TURGUT 

ÖZAL'IN TRABZON'DA PARTİ TEŞKİLATI 

MENSUPLARINA YAPTIGI KONUŞMA 

11 Ağustos 1985 

Anavatan Partisi olarak memleketimizin meselelerinin çözümünü 
aklı selim görüyoruz Meselelerin çözümünü kavgada görmüyoruz. Geç
mişte kavgaların ülkeyi nereye götürdüğünü hep beraber gördük. 

«Horoz döğüşü yaptırmak adet olmuş. Böyle bir şeyde bizi katiyen 
göremezsiniz. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, hiçbir şekilde böyle bir mü
nakaşaya girmeyiniz. Hiçbir partiyle girmeyin. Benim şöyle bir tabirim 
var: Onlar zaten bir sistem kurmuşlar, Birisi (soldayım, birleşeceğim) 
diyor. Öbürü de (sağdayım, ben de solun karşısındayım) demiş. Aşağıda 
onlar istedikleri kavgayı yapsınlar. Biz onların yanında değiliz. Kavgacı
lar, güzel söz söyleyip hiciv-yaparak, belki alkış alırlar ama, emin olunuz 
ki, onun söylediği, halkın bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. O 
şekilde konuşanlar da, halkımızdan rey alamazlar. Geçtiğimiz devre, bu
nu açık bir şekilde göstermiştir.» 

«Milletin bize olan güveni, artarak devam ediyor. Bunu, hiçbir 
abartma yapmadan söylüyorum. Belki kızacaklar, belki söyleneoekler 
ama bunu millet söylilyor. Alternatifimiz de daha yok ortada. İnşallah 
il~~&u~ · 

Şehirlerin çehresi değişiyor. Farklı falcılara rağmen- birtakım iyi 
olmayan falcılar da var- onlara rağmen bizim meseleyi iyi tarzda götür
düğümüzü ümit ediyoruz.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BAFRA'DA VATANDAŞLARA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

12 Ağustos 1'985 

Gezimizin amaçlarından biri 1.5 yıllık hükümetimizin icraatını va
tandaşlarımıza aktarmaktadır. Hesap vermektir. 

6 Kasımda milletimizin güveniyle iş başına geldik ve bu güven sür
dükçe vazifemizi ·en iyi şekilde yerine getireceğiz. 

Türkiyemizin büyük problemlerden biri ulaştırmadır. Türkiyenin 
karayolu meselelerinin çözümü 1950 lerde başlamıştır. Kara yollarına en 
büyük hizmeti eski bir başvekil, Allah rahmet eylesin Menderes başlattı. 

Geçmişte ( ı · dolarımız yok, şu kadar sentimiz yok) denmişti. 

«Döviz demek, yatırım demektir. Dövizin olursa, fabrikanı kurar
sın işlerini yürütürsün,_ bizim. memlektimizde, Osmanlı'nın son yüz yılı 
hile döviz sıkıntısıyla geçmiştir. Ama bugün döviz sıkıntısı yok. Sıkıntı 
Türk parasında var. Sıkıntı olsun ki paramız biraz değer kazansın.» 

Anavatan partisi olarak hiçbir şekilde diğer partilerle polemiğe gir
miyeceğiz. 

«Kendilerini siyasi sahaya çekip polemik yapmak isteyenler hüsrana 
uğrayacaklardır.» 

Anavatan Partisi çok genç bir siyasi parti olup tek düşüncesi vatan
daşına hizmet etmektir. Polemik ve başka şekilde vakit kaybetmeye 
zamanımız yoktur. 

Bugün burada yeni bir eserin temeli atmaya geldik. Derbent barajı 
enerji alanındaki katkısı yanında Bafra ovasını da sulayacaktır. 48 bin 
hektarlık bir araziyi sulayacak ve meydana gelen gölde 213 Milyon metre 
küp su toplanacaktır. Derbent barajının 1984 yılı birim fiyatları ile mali
yeti 13.2 Milyar liraya ihale edilmiş ve 1990 yılında bitecektir. 
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BŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN JAPONYA'DA VUKUA GELEN 

UÇAK KAZASI SEBEBİYLE JAPONYA BAŞBAKANI 

SAYIN YASUHİNO NAKASONE'YE 

GÖNDERDİGİ BAŞSAGLIGI 

MESAJI 

13 Ağustos 1985 

His Excefü~ncy 
Yasuhiro Nakasone 
Prime Minister of Japan 

I have learned with great sorrow the sad news of the tragic accident 
which caused a large number of victims. 

On behalf of the Turkish people and on my own behalf I convey 
to Your Excellency and to the bereaved families our deepest condolences. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD'DE HOUSTON'DA HÜRRİYET 

GAZETESİ MUHABİRİ ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA 
VERDİGİ CEVAPLAR 

17 Ağustos 1985 · 

Soru:~ «Allah hakime ve hekim düşürmesin derler, siz Ankara'
da Yüce Divan' da tanıklık yaptınız, şim di de Houston'a hekime gidiyor
sunuz, daha önce hiçbir duruşmada tanık veya sanık olarak bulundunuz 
mu?» 

Cevap: - «Senelerce önce bir kez gittim. 1952-53'te Amerikalı 

uzmanlarla İzmir'de gezerken ıbazı şeylerini çaldılar. Sonunda çalanlar 
yakalandı. Ben de. o arada bir nevi tercümanlık yaptım. Böyle bir anım
var.» 

Soru : - O zaman heyecanlanmış mıydınız? 

Cevap : - Hayır, hiç 1heyecanlanmadım. Bu kez tanıklık yaparken 
de heyecanlanmadım. 

Soru: - Şimdi Houston' da göz tedavisine gidiyorsunuz. Bu rahat
sızlığı ilk kez ne zaman hisettiniz? 

Cevap : - Türkiye' de bir gözlük kontrolü yapıldığında, geçen yıl 
ekim ayında, bir doktor arkadaş, hafif bir başlangıç var dedi. Sonra ra
hatsızlık süratlendi. Biliyorsunuz Almanya' da bir daha baktırdım. O za
man teşhis tam konuldu. Japonya'ya gittiğimde de gösterdim. Hep aynı 
teşhis. Aslında bu ameliyat, Almanya' da da olabilirdi. 

Soru : - Ameliyattan dolayı bir heyecanınız var mı? 

Cevap: - Hayır. Ameliyattan korkmuyorum. 

S o r u : - Heyecan konusundaki sorulara hep «Hayır» cevabı veri
yorsunuz. Hangi konuda heyecan duyarsınız? 

Cevap : - İnsanın yaşı geliştikte, biraz da tecrübe kazandıkça 
heyecanı azalıyor. Ben ilk seçim konuşmalarımı yaptığım zaman çok he
yecanlandım. Bacaklarım titredi. Ama ondan sonra yüzlerce konuşma 
yaptım. 
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S o r u : - Daha önce hiç ameliyat geçirmiş miydiniz? 

Cevap : - Bir keresinde merkepten düştüm. Kolum kırıldı. Tamir 
edinceye kadar birkaç kere kırdılar. Hem de birkaç kişi, gözümün içine 
baka baka, çatır çatır kırdılar. Ama doktorların, kolu keseceğiz, deme
sine rağmen bir kırıkçı tamir etti. O zaman, ölümü de kolumu kestirmem, 
dedim. Kolumu ilk tamir eden iyi etmemiş. Kazık gibi kaldı, Sonra 6 - 7 ay 
geçtikten sonra, yaşlı bir zatı getirdiler. Sonra da iki kişi oturup, yükle
nip kolumu yeniden kırdılar. Komşularla birlikte bağlayıp yerine oturt
tular. 

Soru: - Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz? 

Cevap : - Kesin bir şey söylemeyeyim. Tabiatı ile genel bir 
check-up da yaptıracağım. Tabii Başbakan olunca ihtimamı artırıyorlar. 
Üç- dört günde bitecek işi biraz uzatabilirler. Onu da onlara bırakmak 
lazım. Ama inşallah ağustos sonundan önce dönerim. 

Soru: - Ara seçimi erteleme niyetinize ilişkin haberler çıktı. Bu 
doğru mu? 

Cevap : - Hayır, doğru değil. Ben sadece açık bir şey söyledim. 
Anayasa hükmünü hatırlattım. Anayasa diyor ki, «İlk ara seçimler eğer 
ayrılanlar yüzde beşi bulmazsa, ki yüzde beşi bulmadı. tabii o zaman ilk 
genel seçimden 2,5 yıl sonra başlayarak ve ondan sonraki genel seçim
den de bir yıl önceden olması gerekiyor. Buna göre 1986 Mayıs'ından 
1987 Mayıs'ına kadar bir süre vardır. Bu süre içindeki bir tarihte seçim 
yapılır.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL İLE AMERİKA'NIN SESİ RADYOSU 
TARAFINDAN HOUSTON METHODİST HASTANESİ'NDE 

YAPILAN V-E 18 AGUSTOS 1985 SABAHI YAYINLANAN MÜLAKATI 

18 Ağustos 1985 

S o r u : - Geçmiş olsun. 

C ev a p : - Çok teşekkür ederim. 

Soru: - Kendinizi nas~l hissediyorsunuz Sayın Başbakan_? 

Cevap : - Gayet iyi' hissediyorum. Sabahleyin ameliyata girdik. 
Takriben iki saat kadar sürdü. Sağ gözümdeki katarağı aldılar ve yerine 
bu yeni tekniğe _uygun olarak bir ufak mercek koydular. Halihazırda da 
yatakta değilim, ot~ldeyim. Doktor da geldi baktı. Oturamıyorum. Bir izi 
belli değiİdir. Onu -da ifade edeyim. 

Soru: - ·Efendim ameliyat öncesi ':e ameliyat anında neler his
etiniz? 

Cevap: -- Loka1 anestezi yapılı)ror. Yani ameliyat ve ameliyat 
öncesi. Ben bu ameliyat! daha .evvel biliyorum. Yani daha evvel, burada 
ve başka yerlerde: bü. ~meliyat son yılların tekniğidir bu ve gayet başa
rılı netic~ler v~rdlğirij , de ,biliyorum. Burada daha evvel · bulunduğu_m sı
ralarda bir dostumuz aynı ameliyattan oldu, ben Houston' dayken. 1983 
yılı başında onun. ne~icesini de gördüm. Onun için aym yere gelip, bu ta
nınmış doktora ameliyat olmak istedik. Başından itibaren herhangi bir 
heyecanım yoktu. Nitekin:ı ameliyat sırasında da konuşmaya devam ettik. 
Sadece lokal ~iıtestezi yc;i.pıhyorlar. Uyutmuyorlar sizi. 

S o r u : - Efendim Houston' dan Türkiye'ye ne zaman dönmeyi 
planlıyorsunuz? 

Cevap : - Bunun tabiatıyla, bir hafta kadar, bir hafta 10 gün ka
dar bir t~krar muayenesi vardır. Herhangi bir aksilik olmasın diye. Dok
tor tekrar muayene edecek. O süre bekleyeceğim. Taıbii biraz daha fazla 
ihtimam ediyorlar. Tanındığımız için. O süre içinde de diğer bazı konular
da herhangi bir problemimiz var mıdır, yok mudur Bazı check-up'Iar da 
yaptırmak istiyorum gelmişken. Ay sonu dönme programım var. 
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Soru : - Houston' da bulunduğunuz sırada Amerikan yönetiminin 
üst düzey yetkilileriyle temaslarınız olacak mı? 

Cevap : - Hayır herhangi bir programım yok. Sadece buraya 
ameliyat için geldim ve o şekilde döneceğim. 

Soru: - Sayın Başbakan, ilk başbakan olduğunuz gün, gene si
zinle bir görüşme yapmış ve Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin ge
leceği konusunda soru yöneltmiştim. Siz de (Altı ay içerisinde büyük bir 
sıçrama olacağı) tahminini belirtmiştiniz. Aradan geçen bu süre içeri
sinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilis
kilerin düzeyi gelişme gösterdi. Bunun geleceğini nasıl görüyorsun~z 
efendim? 

Cevap: - Şimdi aslında şunu ifade edeyim , ;Bizim Avrupa'yla 
olan ilişkilerimize benzer bir gelişme, Amerika ile de olur. Biz bu konu
da daha sür_esi bakımından geri kalmışız. Yani daha evvel başlaya!bilir
dik. Belki mesafe uzaklığından Avrupa çok daha yakın olduğundan do
layı veyahut da bizim işadamlarımızın daha evvelki münasebetlerinden 
dolayı. Avrupa ile olan alış -verişimizde büyük gelişme oldu. Bunun ya
nında Ortadoğu gelişti. Bundan sonraki hedefimizi tesbit ettik. Uzakdo
ğu ve Amerika Birleşik Devletleri daha doğrusu Amerika kıtasıdır. Ku
zey Amerika da diyebiliriz. Sonra Güney Amerika'ya da bakmamız lazım. 
O ayrı bir konu. yalnız Amerika ile olan ilişkilerimizde tabiatıyla çok 
zor bir döneme gelmişizdir. Daha çok tekstil ve bunların almak istemedi
ği bazı malları satıyoruz· Yani sıkıntıda oldukları çelik gibi, tekstil gibi 
bunlar gelişiyor. Bugün Amerika'nın da büyük ticaret dengesizliği var
ciH' dış dünyaya karşı, aşağı yukarı ticaret açıklarının bu sene 140 milyar 
dolar civarında olacağım söylüyorlar. Bunu bilmek, bundan dolayı da 
birtakım tedbirler almak durumları var. Tekstil için zaten eskiden beri 
bir takun tedbirler alınmış. Ama ne yazık ki, bizim bugün Amerika'ya 
tekstil ihracatımız, daha onların ithalatının tekstil ithalatının yüzde biri 
bile değildir. Bu rakamların artması lazım. Daha yukarıda çıkması lazım. 
Bunu geçen sefer geldiğimde de ifade ettim. (Daha çok kredi imkanı ve
riniz. Daha çok yardımdan ziyade, biz bunu tercih ederiz.) Ama maalesef 
burada bazı problemlerin olduğu gözüküyor. Ben ıburadayken Ekrem 
Pakdemirli ile de görüştüm. Halihazırda, daha da bir neticeye bağlanmış 
değildir. Ama ümit ediyorum ki, Amerikan hükfuneti Türkiye'nin bu 
haklı talebini, daha iyi niyetle karşılayacaktır. Çünkü hakikaten bizim 
ticaret dengemiz Amerika'nın lehinedir. Ümit ederiz ki, bu dengesizliği 
denge haline getirmemiz, önümüzdeki yıllarda onların da desteği ile müın
kün olacaktır. İhracatımız artıyor ama, dediğim gibi bazı engellemeler 
var. O engellemeleri kaldırmamız lazım. 
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Soru: - Türk basınında son zamanlar yeralan haberlerde, Türk
Amerikan ilişkilerinin darboğazlar içerisinde olduğu öne sürülüyor. Bu 
konudaki görüşünüz nedir? 

Cevap : - Tabiatıyla bu askeri yardım daha doğrusu askeri kre
di meselesi, FMS meseleleri, ondan sonra NATO içerisindeki durumumuz. 
Bunlarla ilişkili olarak devamlı olarak 7 /10 nisbetinin Kongre tarafın
dan uygulanmak istemesi. Buna administratadan fazla bir şey yapama
ması, Türkiye'de bir nevi, gerek basınımızda gerek halkımızda hayal kı
rıklığı yaratabiliyor. Biz bazı meseleleri anlıyoruz. Ama bunu daha fazla 
anlamamız da daha fazla anlayış gösterebilmemiz de mümkün değil. Şart
lar bu kadar Türkiye'nin Yunanistan'la olan mukayesesesinde aleyhinde 
olmaması lazım. Amerika'nın menfaati de böyle değil. Yani menfaat ba
zında düşünürsek, Amerika'nın menfaati de Türkiye'yi Yunanistan'la mu
kıyes,esinde bu kadar 7 /10 nisbetini kullanması, kendi menfaatlerine uy
gun değil. Onu da biliyoruz. Tabii bu konu önümüzdeki aylarda da mü
zakere edilecektir. 

Soru : - _Önümüzdeki aylarda Amerika'ya resmi ·bir gezi düşünü-
yor musunuz? . . ' 

Cevap: - Hayır, hayır. 

Soru : - Efendim, son olarak ne gibi bir mesajınİz var? 

Cevap : - Buradan bütün vatandaşlarımın yaklaşan Kurban Bay
ramı'nı tebrik etmek istiyorum. İnşallah kısa zamanda memlekete dönüp, 
vatandaşlarımıza, memlektimize tekrar kavuşacağız, İşlerimizi de aynı 
tempoda sürdüreceğiz. Bunları söylemek istiyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KURBAN BA~RAMI 

DOLAYISIYLA HOUSTON'DAN YAYINLANAN 

BAYRAM MESAJI 

26 Ağustos 1985 

«Aziz ve muhterem vatandaşlarım. Bu Kurban lBayramı sabahı, sizle
re Houston' dan en iyi dileklerimi ileterek sözlerime "başlıyorum. Bayram
lar hepimize birlik ve beraberliği hatırlatan, birlik ve beraberliğin öne
mini çok iyi belirten günlerdir. Geçirdiğimiz yıllardaki sıkıntılı günleri 

bu vesile ile hatırlayarak, birliğimizi ve beraberliğimiz devam ettirmenin 
önemini bir kez daha buradan, sizden uzakta bir yerden Houston'dan 

bayram sabahı size tekrar belirtmek istiyorum.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD. NİN HOUSTON 
ŞEHRİNDE GAZETECİLERE YAPTIGI 

AÇIKLAMALAR 

26 Ağustos 1985 

Bayramda küsler barışmalı. Bayramlar çok önemli günlerdir. Bu 
yıl Kurban Bayramın 9 günlük bir tatil döneminde yararlanacağız. Aldı
ğımız bilgilere göre bankalardan çok miktarda para çekildiğini, bu ne
denle emisyonun 150 -200 milyar TL. artabileceğini» 

«Öyle arzu ediyorum ki, aileler daha mutlu olsunlar, birbirlerine 
daha s~kı bağlansınlar. Memleketimiz, aileleri sağlam olan büyük bir top
luluk haline gelsin. En fazla çocukların bayramını kutlamak isterim. 
Okul öncesi ya da okul çağındaki tüm çocukların bayramı 'kutlu olsun. 
Bütün vatandaşlarıma da hayırlı bir bayram ve bayram sonrasında mut
lu günler diliyorum.» 

Amerika ile aramızda tekstil konus-q~da problemlerimiz var. 
«Türkiye'nin tekstil ihracatında artış var. Ama bu nispi bir artış. 

Başlangıç fazla olmadığı için, örneğin geçen yıl ihracatımız 1 milyon do
larsa ve eğer bu sefer, diyelim 10 milyon dolar olmuşsa, yüzde 1000 ar
tış var gfüi görünüyor. Bu hesap yanlış. Ama bu. noktadan .gidiyorlar. 
Çünkü, GATT anlaşması, aşağı yukarı bu tür formüller vermiş. Bu ne
denle bizim biraz daha beklememiz ve mesaleyi sonra görüşmemizde 
fayda var. Biraz daha, bazı yükseltmek bakımından, bu şart.» · 

Sovyetler Birliği iie çeşitli temaslarımız var bunlardan . biri doğal 
gaz konuslidur. 

«Onlardan gaz alacağız. Gazın karşılığını Türk mallan ve müteah
hitlerimizin Sovyetler Birliğfyİe iş yapmasıyla · ödememiz mümkün ola
caktır. Ya da onların dışarı'daki işleriyle, bizim müteahhitlerimiz ortak 
bağlantılar kuracak. Bu, ufku genişletiyor. Sadece mal meselesini değil, 
hizmet de getirmiş oluyor. Maliye ve Gümrük Bakanımız, Sovyetler Bir
liği'ne bir kez daha gidecek. Sovyetler'le daha iyi ilişkiler kurulaıbilmesi 
için sık sık gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Doğal gaz boru hattım Sov
yetler Birliği, Bulgaristan ıhududuna kadar getirecek. Türkiye bölümünü 
de biz yapalım demişlerdi, Btmdan vazgeçtiler. Böy]ece, uluslararası iha
lelerle, işin o kesimini biz yapacağız.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BAYRAM MESAJI 

26 Ağustos 1985 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Hükümetimiz her bayram daha çok gülen çocuklar, daha güçlü Tür
kiye, daha müreffeh bir yaşam doğrultusunda halkımıza hizmet vermeyi 
azimkar bir Şekilde sürdürmektedir. 

Biz vatandaşlarımıza daha mutlu ve arzularına kavuşaıbildi'kleri 
bayramlar vermek istiyoruz. 

Hem milli, hem dini bayramların temelinde birlik ve kardeşlik fel
sefesi yatar, Kamplara, cephelere ayrıh.nanın aile bireylerini daha nasıl 
birbirine düşürdüğünü acı tecrübelerle gördük. Bir ülkede idari zaaf var
sa bölücü ve vatandaşları birbirlerine karşı kışkırtan telkinler etkili 
olur. Şimdi bu telkinler yok mudur? Vardır. Bu yıkıcı faaliyetler Türki
ye'nin kalkınması, gücü, istikrarı arttıkça devam edecektir. Dünyada güç
ler dengesi öylesine yerleşmiştir ki gelişmekte olan ülkelere ya da az ge
lişmişler yerli yerinde otursun istenir. Biz bütün iç ve dış olumsuz etki
lere rağmen siyasi ve ekonomik istikrar içerisinde modernleşme, kalkın
ma yoluna girdik. Bu yolda biz sizler, sizler ülkemiz için çalışacaksınız. 
Bugün Türkiye, iktidarıyla, muhalefetiyle demokrasiyi sıhhatine kavuş
turma yönünde çok büyük adımlar atmış durumdadır. 

Biz yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Yapıçı olmayan bir muha
lefet, ne bizim ne de milletimizin yararına değildir. Biz dünyada ilk defa 
bir istikrar politikasını halkın oylarıyla tescil ·ettirmiş ibir hükümetiz. 
Şimdi bu programın arzu edilen sonuçlarını almaya başladık. Zor dö
nemleri atlattık. Enflasyon düşmekte, vergi gelirleri hızla artmakta, dö
viz girişi umulanın da üstünde olmaktadır. Tasarrufa yönlendirilen hal
kımız en karlı yatırımın ne olduğu çok iyi bilmektedir. Gönüllü tasarruf
lar hızla artmaktadır. 

Mevduat faizleri enflasyonun üzerinde· g~lir · getirmektedir. Geçen yıl 
Kurban Bayramı döneminde yüzde SO'lerde olan enflasyon oranı şimdi 
yüzde 3S'ler civarındadır. «Faizler düştü» dendiğinde enflasyonun düşü
şü hesaba katılmıyor. Bu hesaba katıldığında enflasyondan sonra elini
ze geçecek olan geliri düşünürseniz, aslında faizlerin düşmediği bilakis 
reel gelirin arttığını görecektiniz. 
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Spekülasyon ile tatlı kar peşinde koşanlara karşı ithalatı ile destek
leme alımlarıyla ve üretici pazarlarıyla mücadeleye devam edeceğiz. Ba
sınımız karaborsa, vmgunluk olaylarına karşı hassas bir anlayışla bizle
re yardımı olmaktadır. Kendilerine teşekkür ederiz. 

Dış politikamızda stratejik. konumuzun, bölgeden en istikrarlı ülke 
olmamızın ~vantajlarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kullanma
ya kararlıyız. Komşularımızla ilişkilerimizi en hassas dengeleri dahil gö
zeterek tarafsız biçimde sürdürmemiz takdirle karşılanmaktadır . . Bunun 
meyvelerini siyasi ve ticari alanlarda görmekteyiz. 

Türkiye çok kısa zamanda ekonomik iflasın ve siyasi karışıklığın 
eşiğinden güven ve itibarını bu derece yükselten nadir ülkelerden biri
dir. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız, tasarruflarını Türkiye'ye hızla 
akıtmakta sermaye getirip iş kurmaktadır. Güven ve istikrara çok zor 
inanan temkinli ya:bancı sermaye bile Türkiye'ye gelmektedir, İstanbul, 
Orta- Doğu'nun ticari merkezi olma yolundadır. Yabancı banka ve şirket
ler Orta-Doğu operasyonlarını Türkiye'den yürütmeye başlamışlardır. 
dev projeler konusunda dünyanın en güçlü şirketleri birbirleriyle yarış
maktadır. Türkiye birkaç yıl içinde enerji, ha:berleşme, ulaştırma alan
larında gelişmiş ülkeler seviyesine daha da yaklaşacaktır. 

Türkiye, uzun yıllardan beri ilk defa dışa açılma, jstikrar politika
larını kararlı ve tavizsiz sürdüren bir iktidara kavuşmuştur. 

Sizlere mutlu, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir bayram 
diler, saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

29 Ağustos 1985 

Hayırlı akşamlar benim sevgili vatandaşlarım. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak, yeni bir «İcraatın içinden» 
programını açıyorum. 

Hatırlayacaksınız ... Bir önceki programımızın konusu dış seyahat-
lerimizdi. 

Dış seyahatlerimizin amacı, kapsamı ve görülen itibar üzerindeydi. 

Şunu hemen ifade edeyim : 

Dış seyahatlerde gördüğümüz itibar, elbet, bizim naçiz şahsiyeti-
mizle iligili değildir. 

Gösterilen itibar, Türkiye'dir. 
Gösterilen · itibar size, Türk milletinedir. 

Ekonomisi gelişen, her ap.lamda dışa açık, rekabete açık, Batı dün
yası ile, 

lslam alemi ile bütünleşmeye kararlı bir Türkiye' dir. 
Gene aynı programda şu hususa değinmiş ve aynen şunları söyle

miştim: 

«Resmi bir heyet olarak, bir yabancı ülkeye gittiğimizde, televizyon 
için de, basın için de, haber niteliği taşırsınız. 

Gelir ,siz·e soru sorarlar. 
Memleketimizin gücünden güzeliğinden başka ne söylersiniz? 
Fırsat, fırsattır deyip, vatan gerçeklerini anlatmaya başlarsınız. 

Sonra. bir de bakarsınız ki, turizm gelirlerinizde şaşırtıcı bir geliş-
me var ... 

Bu bir rastlantı mıdır?» 

Bu sorunun cevabını şimdi veriyorum : 
Ekonomik hayatta, hiçbir şey rastlantıya bağlı değildir. 
Ekonomik hayatın dayanağı «ne ekersen, onu biçersin» gerçeğinden 

ibarettir. 
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Bu akşam, bu programda değineceğim konu, gene bu kural içinde-
dir. 

Bu akşam değineceğim konu, evlerinde, kahvelerinde beni izleyen 
sizleri, hepinizi ilgilendiren önemli bir gelişmemizdir. 

Konumuz: 
Ülke olarak, millet olarak, dünyayı misafir etmeye başlamış bir Tür

kiye'nin, bugünkü ve gelecek turizm zenginliğidir! 
Evet, turizm ... Size, her zaman olduğu gibi, rakamlarla gerçeği ifa

de edeyim. 
Bu yıl, öyle sanıyoruz ki turizm gelirlerimiz 1 milyar dolar civarın

da olacaktır. 
Bu yıl, gene, tahmin ediyoruz ki, toplam ihracatımız, yaklaşık, 8 

milyar dolara ulaşacaktır. 
Demek, oluyor ki, 1985 yılı itibariyle, turizm gelirlerimiz, toplam 

ihracat gelirlerimizin % lS'ine yakın bir bölümünü teşkil etmektedir. 
Hepimiz, her biriniz, milletimizin her ferdi, milli gelirimize katılan 

bu yeni kaynaktan, doğrudan ya da dolaylı olarak, istifade etmektedir. 
Bunu, böylece bilesiniz. 
Değerli vatandaşlarım, 

Sıra gelmişken, yıllardır yüreğimde duran, hatta, daha açık bir de-
yirnle, yüreğime oturan bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. 

O konu da şudur.: · · 
Türkiye, kendisine kötümser açıdan bakılacak bir ülke değildir. 
Derin inancım odur ki : 
Türkiye hakkında, Türk milleti hakkında doğru düşünebilmek, an-

cak iyimser düşünmekle kabildir. 
Yeter ki, bu milletin önündeki duvarlar kaldınl~ın .. . 

Yeter ki, su kendi akışına, tabii mecrama bırakılsın .. . 

Yeter ki, sahip olduğumuz insani, sınai ve turistik değerlerimiz akıl-
cı, çağdaş bir biçimde, dünya kamuoyuna tanıtılsın ... 

tur. 

Dünya, tabiidir ki, bize rağbet gösterecektir. 
Değerli vatandaşlarım. 

Ekonomik konularda gerçekçi olmaktan başka çıkış yolumuz yok-

Gerçeği açıkça, dobra dobra söylemekten ve gereğini cesaretle uy
gulamaktan başka yolumuz yoktur. 

Bakınız ... İhracat gelirlerimiz, icraata başladığımızdan beri, hızla 
artarak büyüyor. 

Turizm gelirlerimiz, bu yıl, olağanüstü bir artış göstermiş ... Neden? 
Bu konularda aldığımız birçok tedbir var ... 
Ama işin çivisi, gerçekçi bir kur politikasıdır. 
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Türk lirasının değerini dünya para piyasalarındaki tabii değerine 
eşdeğer tutmaktır. 

Biz, hepimiz, enflasyondan şikayetçiyiz. 
Hükümet olarak, en büyük mücadelemiz enflasyonun belini kırma 

yolundadır. 
Ama, bize pahalı gelen ülkemizin piyasaları, turiste ucuz geliyor. 
Birkaç kalem dışında, turist, Türk insanının misafirperverliği, ül

kemizin tabii güzelikleri, tarihi zenginlikleri yanısıra, bizde bulduğu hu
zur ortamına geliyor. 

Güvenlik ortamına geliyor. 
Ve nihayet, kesesi için ucuz olan bir ülkeye geliyor. 
Her külfetin, bir nimeti vardır. 
Sırtımızdaki külfetleri, elbirliğiyle, direceğiz. 
Ama, sahip olduğumuz nimetlerin de değerini bilmeli, hakkını ver

meliyiz. 

· Değerli vatandaşlarım, 

Turizm dediğimiz anda, icraat olarak, yalnız dış turizmi, dış turizm 
gelirlerimizi anlamıyoruz. 

İşçisi, memuru ile, orta- direk dediğimiz kesimin yaz istirahatini, 
yaz tatilini de düşünüyoruz. 

Değerli vatandaşlarım, 

Bir ülkedeki her gelişme bir icraat manzumesinin eseridir. 
Devlet ile millet, Hükümet ile millet elele verebilmişse, kendiliğin-

den, sesiz bir uzlaşma üretebilmişse, işte o zaman her işimiz rast gider. 
Turizmdeki gelişmemiz bunun en iyi örneğidir. 
Turisti, hükümet zoruyl~ Türkiye'ye sokamazsınız. 
Ama, ülkemizin siyasi ve iktisadi itibarını yükselterek, biivesile, 

fürkiye'nin dış tanıtımına yönelerek, turist için, bir huzur, zenginlik ve 
nispi bir ucuzluk ülkesi olduğunuzu belirterek yepyeni bir kaynak kaza
nırsınız. 

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum : 
Turizm dendiği zaman, yıllar boyu, hep «ah» dinlemişizdir. 
Yakın komşularımız turizmden şunu, kazanıyor, bunu kazanıyor 

da, biz niye kazanmıyoruz, demişizdir. 
Benden size iyi haber. 
Komşularımız yerinde duraklarken Türkiye, bu yıl turizm gelirlerin

de, hızla ilerlemeye devam etmektedir. ve edecektir. 
Muhterem vatandaşlarım, Bu programın sizlere gösterildiği tarihte, 

muhtemelen yurt dışında bulunacağım. Bu bakımdan hepinizin bayramı
nı şimdiden kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BÜYÜK SAMSUN 
OTELİDE YAPTIGI BASIN TOPLANTISI 

30 Ağustos 1?85 

Bu sene, daha doğrusu yaz aylarında yapmak istediğimiz, yaptığımız 
seyahatlerin bir nevi devamı mahiyetinde bu seyahati yaptık. Hepinizin 
de yakından bildiği gibi, Çin dönüşünde Trakya seyahatini yaptık. Trak
ya seyaahti, iki günlük bir seyahatti. Bunun bir kısmı da Kırkpınar' da 
geçti. Bu seyahat bize Trakya açısından bir fikir verdi. Zaten ibu seyahat
lerin amacı, vatandaşın genel durumunu görmek, yaptığımız işleri anla· 
mak, ana hatlarıyla yapma:k istediğimiz işleri aktarmak, varmak istediği
miz hedefleri göstermek, daha çok, maıhalli meseleleri yerinde halletmek, 
ilgililerden bilgi almaktır· Asıl amaç budur. Bu bir seçim gezisi değildir. 
Zaten seçimlerin epey uzağındayız. Yani ara seçimler dahi olsa, ondan bi
le uzaktayız, bir· seneden daha fazla. Eğer Ekimde yapılırsa -daha sonra 
da yapılabilir, 87 senesinin Mayısında- buna karar vermiş değiliz. Zaten 
o vilayetler de şu anda bellidir. O halde seçim heyecanının ülmayacağı 
bir gelJidir bu. Seçim -gezileri genellikle muayyen bir tempoyla başlar. 

Yani, seçimde tansiyon, biz seyahate başladığımız zaman, kademe kade
me yükselme şeklinde gelişir. Bizim, tabii bu seyahatte böyle birşey ola· 
caktır diye tahminimiz de olmamıştır. Yani bu bir seçim seyahati olacak
tır diye. Herhangi bir tahmin yapmadık. Herhangi bir hazırlığımız da 
yok, dışardan adam getirilsin diye. Herhangi bir adam . toplama arzumuz 
-da yok. Zaten, kalabalıklardan ziyade, topluluklardan ziyade, bizim baş
ka türlü metodumuz var, insanların durumunu tespit hakkında. Başka 
türlü birtakım gözlemler yapabiliriz. Genelde bütün gezdiğimiz yerlerde, 
Erzurum, Ağrı, Gümüşhane, Rize ve Trabzon' da, tüm bu yerlerde, gezi
nin maksadına uygun olarak yapıldığını, bendeki cevaplarını söyleyebi
lirim. 

Vatandaşın genelde .bizimle olan iHşkilerinde, gerek 6 Kasnn seçim 
öncesinde, gerekse geçen seneye göre olumlu yönde büyük gelişme ol
muştur. Geçen sene de yaz aylarında bazı seyahatler yaptık. Buralara de
·ğil, ama başka yerlere gittim. Diyarbakır, Mardin, Malatya ve zannediyo
rum Trakya' ya geeçn sene gittik- Yani aynı mukayeseyi yapa bilirim. Ka
radeniz' e geçen sene gelmemiştim. i.Bu mukayeselere dayanarak şöyle 
söyleyebilirim: Sıcağın çok olmasına rağmen -mesela Diyaııbakır'da ko
nuştuğumuz yer 50 derecenin üzerindeydi. Otobüsün üzerinde bastığımız 
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yer epey ısınıyordu- topluluğun, özellikle şehir içinde yaptığ1mız turda, 
gerek evlerde, gerekse yollardaki grupların durumundan çok memnun 
kaldık. O bölgede daha sonra Malatya, Diyarbakır en son Sivas yaptık. 
Kalabalıkları bir yana bırakırsak, yani insanların genel durumunu dik
kate alırsak, bize olan ilgilerinin geçen seneye göre daha yukarıya çıktı
ğını söyleyebiliriz. Bu belki başkalarının hoşuna gitmeyecek, ama halkın 
ilgisi daha yukarıya çıkmıştır. Bu mıntıkaya -Karadeniz'e ilk defa geli
yorum- ıgeçen sene gelmediğim için, en fazla seçim öncesiyle mukayese 
edebilirim. Seçim öncesiyle mukayese ettiğim zaman, bu bölgedeki heye
canın, seçim olmamasına rağmen, gerek evlerde, gerekse sokaklardaki 
topluluklarda fevkalade yoğun olduğunu müşahade etmiş durumdayız. 
Benim en çok dikkat ettiğim no•kta, otobüsün önündekiler, yollar.daki in
sanların durumudur. 1Bunlar herhangi bir manada organize edilmiş top
luluklar değildir, apartmanlardaki insanlardır. Bunun tipik bir misalini 
Samsun' dan çıkıp Bafra'ya giderken gördük. Orada, herhalde yazlıklar
da oturanlar veya plaja gidenler, öyle insanlar vardı. Bir kısmı köylü, bir 
kısmı şehirlerde olan kimselerdi. Ortalama olarak bizim « ortadirek» ıde

diğiıniz grubu temsil ediyorlardı. «Ortadirek»i temsil ediyorlardı. .İçle
rinde memurlar vardı, köylüler vardı. Hatta bir parça orta ve · ortanın 

üzerinde insan toplulukları da vardı. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD'DEN TÜRKİYE'YE DÖNERKEN 

FRANKFURT HAVAALANINDA GAZETELERİN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

3 Eylül 1985 

S o r u : - Kabinede değişiklik olacakmış? 

Cevap : - Haıber sıkıntısı çeken gazeteler masa başından haber 
üretiyor. Böyle !birşey ydk. Bazı gazeteler inandırıcıhklannı kaybediyor
lar bu sürüyü kurt bastı diye köylüyü iki ıke~e aldatan, üçüncüsünde de 
hakikaten kurt basınca inandıramayan çobanın hikayesine benziyor. 

Soru : - Eylül'ün zam ayı olacağı söyleniyor? 

C ev a p : :_ Tekrar söyleyeyim bizim bir ekonomik · politikamız 

var. Bunu uyguluyoruz. Enflasyon devam ettikçe zam kaçınılmazdır. An
cak enflasyon düşmeye başladığı için a rt_ık sık sık ve yüksek oranda zam 
yapmıyoruz. Üç ayda· petrole zam yok. · 

Soru: - Dolar düştüğü için petrol fiyatları ucuzluyor? 

Cevap : -; Alman maı:ıkı değer kazanıyor (Özel bir litre benzin kaç 
marık diye sordu. 1.30 ile 1.35 DM cevabını alınca) fbir mark 195 TL. oldu
ğuna göre bizde benzin daha pahalı değil. 

Soru: - Tütkiye'de yeni iki parti kuruluyor. 

Cevap : - Hangisiymiş bunlar? 

Gazeteciler: (Vatandaş ve Rahşan Hanım'ın partisi) 

Cevap: - «Rahşan Hanım'ın partisi 19 Ağustos'<la 
cak mıydı? Hala kurulmadı mı? Sonra inandıncılıklannı 
ler.» 

kurulmaya
kaybedecek-

Soru : - Gözünüzden ameliyat olduktan sonra da Türlkiye'yi toz 
pembe görüyor musunuz? 

Cevap : - Türkiye'nin ekonomik durumunu dünyaca belli bir ta
kım kuruluşların raporları ortaya koyar. Bunlar Türk ekonomisinin iyi 
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yolda olduğunu bildiriyorlar. Tekrar söylüyorum. Kim ne derse desin. 
Türkiye iyi yoldadır. ANAP'ın 1988'e 'kadar rakibi ve alternatifi yoktur. 
Sen gazetenin sahibi ve genel yayın müdürüne söyle onlar Türkiye'ye ba
kaııken gözlüklerini değiştirsinler» 

S o r u : - Erdal İnönü iktidara adayız demiş? 

C ev a p : - Aday olsalar iki parti olarak birleŞmeye kalkarlar mı? 
Ayrıca iki parti birleşince oylar da birleşir mi sanıyorlar zamanında CHP 
ile Hürriyet Partisi birleşti oylar birleşmedi. AP ile Demokratki Parti 
birleşti aynı oyu toplayamadılar. Milletin reylerini parsellemek mümkün 
değildir. Rey vermeye ve seçim dönemi karar veren seçmenler vardır. Se
çim sonucunu bunlar tayin eder. Anavatan için eski bir partinin oylarını 
aldı sözü kesinlik1e söylenemez. Büyük ·şehirlerde seçimi kazandık. Me
sela İstanbul Kadıköy' de şimdiye 1kadar hiç ıbir partinin alamadığı oyu 
a1dık. Memur şehirlerinde kazandık. 

Başbakan Özal yurt dışında!ki Türklerin Türkiye'ye ve kendilerine 
fayda sağlayacak yatırım bilgi ve programlamalarını yaparak dönmele
rini istedi ve 1988 seçimlerinde yurt dışındaki Türkler' e oy hakkı veri
leceğini söyledi. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 

KENAN EVREN İLE YAPTIGI GÖRÜŞMEDEN ÇIKARKEN 

BASIN MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

6 Eylül 1985 

AF : Bakanlar Kurulu'nda, HP Başkanlık Divanı'nın af konusundaki 
bildirisini de değerlendirdik. Başkanlık Divanı'nda da ele alacağız. Bir 
bildiri çıkarmamız sözkonusu olabilir . .Alf konusunda yeni durum var mı, 
yok mu onu meydana koyacağız. Af konusu siyasi polemfk yapılmak iste
niyor. Diğer liderlerin konu ile ilgili görüşme talebi olduğunu gazetelerden 
öğrendim. ,Görüşmek isteyenlerle görüşürüz. Af kolay mesele değil. İyi 
hesap edilmesi, değerlendirilmesi lazım. 

ÖLÜM CEZALARI : Ölüm cezaları konusunda ayaküstü konuşacak 
durumda değilim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ölüm cezalan ile ilgili söz
leri şu bakımdan haklıdır. Toplum genel manada böyle bir şey istiyor 
mu, istemiyor mu? Referandum yapılabilir. Buna ma:ı;ıi bir husus yok. 
Bu konuyu halka danışacağız dersiniz. Ama danıştıktan sonra öyle yapı
lır, yapılmaz. Konu fazla polemik yapmaya müsait değil. Halka sormak 
en iyi yoldur. 

TBMM BAŞKAN ADAYI : Şahsen TBMM Başkanı olarak Necmettin 
Karaduman'ı aday gösteririm. 

SERBEST DOLAŞIM : AET ülkelerinde serbest dolaşım hakkımız 
1986'da doğuyor. Ama işçilerinizi almayacağım diyene zorla alacaksınız 
diyemeyiz. Bu öncelikle AET ile aramızda anlaşmayla ilgilidir. Federal 
Almanya ile iki ülkenin yararları doğrultusunda görüşmeler yapılacak, 
sonuca ulaşılmasına çalışılacak. 

MEMURA EV : Memurlarımıza, bilhassa hiç evi olmayan memurları
mıza, Toplu Konut Fonu'ndan istifade ettirmenin yanısıra, belki bütçe
den biraz destek yapacağız. Memura lojman yapma yerine, kendisini ev 
sahibi yapma formülü üzerinde çalışıyoruz. Bütçeden memura destek fo
nu kuracağız ve faizsiz ev kredisi vereceğiz. 

FONLARDAKİ PARA: Kamu Ortaklığı, Toplu Konut ve Destekle
me Fonu'nda şimdiye kadar 400 milyar lira toplandı. Kamu Ortaklığı Fo
nu'ndan birçok barajın finansmanına yardımcı olundu, inşaatların bitiş 
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süresi 2-3 yıl öne alındı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ya
tırımlara bu fondan destek vereceğiz. Destekleme Fonu iıse, hayvancılık, 
öğrenci yurdu yapımı, ıküçük sanayi siteleri, öğrencilere gıda yardımı gibi 
konularda finansman sağlıyor. 

NÜKLEER SANTAAL: Nükleer santral ile ilgili anlaşma tamam
landı. Yakında İstanbul, İzmir ve İskenderun gilbi büyük merkezlere ya
kın yerlerde «yap - işlet- devret» formülü ile santral kurulması için teklif 
hazırlıkları da tamamlandı. ABD' de bulunduğum sırada birinin finans
manı konusunda görüşmeler yaptık. Her biri 1 milyar dolara malolaca:k, 
ithal kömüre dayalı olarak çalışacak. 

KARA YOLU: Yıl sonuna ıkadar 100 kilometrelik yeni otoyol yapı
mını 'başlatacağız. Edirne-Adana arası ve Irak'a kadar uzanacak otoyol
da çalışmalar hızlanacak. 

ENFLASYON: Düşük olduğu zaman hiç ses çıkmıyor. Yükselince 
hemen manşet yapılıyor. Biraz insaflı olun. Geçen sene Ağustos'ta, bu yıl 
Haziran - Temmuz ayında düşük oldu. Analiz yaparken dikkatli baıkma
nızı tavsiye ederim. 

IMF İLE İLİŞKİLER: IMF heyeti ile bugünlerde görüşmeler yapa. 
cağız. Tür.kiye'nin ekonomik durumu, dışarda ve içerde bazı çevrelerin 
görüşlerinden çok farklı. Ödemeler dengesinde parlak bir dönem. İ•hracat 
ciddi şekilde artıyor. Geçici rakam 620 milyon dolara yükselmiştir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL GÜNEŞ GAZETESİ BAŞ YAZARI 

GÜNERİ CİVAOGLU'NUN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

6 - 7 Eylül 1985 

S o r u : - Efendim, sizinle bir ufuık turu yapmak istiyordum. Or
tada iki alevli konu var. Birincisi anayasanın 84. maddesinin askıya alın
ması, ikincisi 2969 nolu yasa ... Bu konudaki görüşleriniz rica etsem. 

Cevap : - 84. madde, milletvekillerinin partilerinden istifa edip, 
başka partilere gitmelerine mani olmak için konulmuş. Pratik milletve. 
kili ya seçildiği partide kalır veya bağımsız olur diyor. Bunun dışında bir 
alternatif yoktur demek istiyor. 

Ama bunu · nasıl temin ediyor? Bir de ona :bakalım ... Diyor ki, bu
nun aksine hareket edenlerin, milletvekilliğinin düşmesine üye tam sayı
sının salt çoğunluğu ile karar verilir. İşte .problem de bu~ada çıkıyor. Ne
den ... Milletvekilliğinin düşürülmesi için 201 oy icabediyor. 

Bu ilk başta gerçekleşirmiş gibi düşünülüyor ama olmuyor ... Geç
miş parlamentolara baktığımız zaman, dokunulmazlığın kolay kaldırıl
madığını görüyoruz. Yani savcılıktan ufak tefek, bazen de önemli istek
ler geliyor ama dokunulmazlığı kaldıramıyoruz. Milletvekillerinin daya
nışmasından da değil... Bu parlamentonun an'anesidir. Hep devre sonu
na bırakılır. Zannediyıorurn bir iki kişinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 

«Pratik olamk ıkendi arkadaşlarından birine veya sonradan kendi 
başlarına gelebilecek bir hadisede milletvekili parmak kaldırabilir mi? 
Seçilmiş bir adamı parti değiştirdi diye iskat ediyorsunuz. Bu, anti de
mokratik görünmez mi?» 

Dokunulmazlığın kal.dırılması çok önemli bir karardır; yani millet
vekilliğinden ıskatı demektir. Parlamento ıbu işi yapabilir mi? Pratik ola
rak kendi arkadaşlarından birine veya sonradan kendi :başlarına da gele
bilecek bir hadisede parmak kaldırabilir mi? Suallerden biridir bu. Far
zedelim kaldırdı, dışarda ne gibi reaksiyonlar olur. Acaba bu anti - demok
ratik görünmez mi? Yani seçilmiş bir adamı siz parti değiştirdi diye mil
letvekilliğinden ıskat ediyorsunuz. Zorluk buradadır. 
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Ben bunu ortaya koyuyorum. 

Benim görevim bu maddeyi ·daha sağlam hale getirmektir. Bugün
kü hüviyetiyle tatbik edilememe durumu oluyor. Bir ·kere edersiniz, ikinci 
defa çok ~or edersiniz. 

idam hükümleri de aynı şekilde. O da kolay olmuyor. Bu da bir nevi 
milletvekilliğinin idam edilmesi gibi hirşey ... 

Bunun üzerine şöyle bir çözüm olabilir ·diye düşündüm. Bu madde 
değişir daha muhkem hale getirilir. Yani maddedeki eksiklikler tamam
lanır. Belki karar verme bir mahkemeye bırakılır .. Anayasa mahkemesine 
bırakılır. Şimdi böyle bir durum meydana gelmiştir. Anayasa mahkemesi 
nasıl bir partiyi kapatmaya karar veriyorsa, bu şf;kilde ınilletvekilliği şu 
maddeye göre düşer diye karar verir. 

Yahut da Anayasa Mahkemesi kararı Millet Meclisi'ne gelir ve Mec
lis salt çoğunlukla reddetmezse, o zaman yürürlüğe girer. Reddetmezse 
diyorum. Anayasa Mahkemesi kararlan böyle. Ama biraz da parlamento 
bunu görsün diyorsanız, aynı şey ... 

Hadisenin bir de ikinci tarafı var : 6 Kasım' da seçim ol.au. Seçime 
hangi partilerin gireceğine o günkü yönetim karar verdi. Bazı kurulmuş 
partileri sokmadı, bazılarını soktu. 4-5 ay sonra, 25 Mart'ta mahalli se
çimler yapıldı. Ama bu seçimde biz kanunları değiştirdik, bütün partileri 
soktuk. Bu demokratik bir hareketti. Hem de büyük cesaretle yaptık. Se
çime sokulmayan partiler eski köklü partilerden geldiklerini iddia edi
yorlardı. Biz de yeni bir partiydiık. Ama cesaret ettik. Madem ki, demok
ratik bir sisteme geçilmiştir, artık parti ayınını yapılamaz, dedik. Kanun 
değiştirilmese, hiçbirisi giremezdi. Ama biz ön seçim kanunu müzakere 
edilirken, kanunda değişiklik yaptık, teşkilatını kurmuş olan partiler se
çime girer, dedik. Kongrelerini yapmış olma şartı aramadık ki... kanun 
böyleydi. Girildi... İktidar değişmedi... 

Mecliste 6 Kasım seçimleriyle bir !"ahatsızlık meydana gelmiştir. Bir 
tablo ... Bizim elimizde olan birşey değildi. Bir defaya mahsus olmak üze
re bu tablo kısmen olsun düzelsin diyorum. Vt o iş orada bitsin. 

O seçimde iktidar çok büyük oy kaybına maruz kalsaydı, veyahut 
da dışarıdaıki partiler iktidardan teker teker fazla oy olsaydı, o vakit şu 
sual akla gelecekti: İlk seçimle gelenler, Türkiye'yi temsil etmiyor. 

Buna rağmen bu klonu çok konuşuldu. Ama muhalefet için konu
şuldu ... Meclis içindeki muhalefet partileriyle, dışarıdaki partiler arasın
da, dışarıdakilerin reyi bana göre, çok değil ama daha fazla... Birisinin 
oyu (SODEP) yüzde 23'tür, diğeri (DYP) yüzde 13. İçeridekiler % 6 ile 5 
oy almışlardı. Yani içerdekiler oy kaybına uğramışlardır. 
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Tabiatıyla bu Meclis'te bir rahatsızlıık meydana getirmiştir. Bir tab
lo ... Bizim elimizde olan birşey değildi. 

Şimdi diyorum ki, bir defaya mahsus olmak üzere bu tablonun da 
kısmen olsun düzenlenmesi mümkündür. Şöyle, ıbir defaya mahsus, belli 
bir süre içerisinde, giden nereye gidecekse, hanıgi tarafa kayacaksa kay
sın. Tabii girmek istediği parti onu alır mı, almaz mı, onu bilmem? Bu 
gidene değil öbür tarafa ait durum ... Veya hangi partiyi kuracaksa ... Bun
ların belli bir süre içerisinde yapılmasına müsaade edilir, ondan sonra 
madde yürürlüğe girer. Sonra da hiçbir şey olmaz ... Yani iş orada bit
miştir. Söylemek istediğimiz budur. 

Soru : - Bütün bunların ötesinde, 84. maddenin askıya alınma
sıyla, Anavatan'ın kendi sorununu da çözmeyi amaçladığı öne sürülü
yor. Çünkü, solda birleşme oldu. Sol kendi sorununu büyükölçüde çözdü. 

DYP ile MDP birleşmesi... ya da şu aşamada DYP'nin Meclis'te tem
sil kaygısı diye bir sorunu yok. Biz seçimle gireceğiz diyorlar. 

O halde, 208 milletvekili ile çoğunluğu tehlike sinyalleri veren ... Özal, 
birkaç istifa ile. azınlığa düşebilecek olan Anavatan'a iç transferlerle gü
venceli çoğunluk sağlamak için, askı formülünü gündeme getirdi iddiası 
öne sürülüyor. 

Cevap : - Bunun cevabı gayet basit: Şu dönemde, yani 1988 s.e
çimlerine kadar Meclis'te lAnavatan'dan başka -iktidar alternatifi yoktur. 
Şunlar birleşecek de alternatif olacak.. Anavatan· olmadığı müddetçe \hiç
bir parti, hiçbir kombinezon iktidar olamaz. Bu eski durumlara benze
mez. 1978 başında veya 75'de olduğu gibi herhangi bir kombinezon bahis 
konusu değildir. Meclis'teki partilerin gücü çok aşağı inmiştir. 

Zaten onun için ıbirleşme meselesi ortaya çıkmıştır. Birleşme mesele
sinin gerisinde, partileri meydana getiren milletvekillerinin bu tablodan 
rahatsız olmaları vardır. 

Şöyle 1görüyorum ıhadiseyi : Eğer Mart seçimlerinde Halkçı Parti 
% 3 değil de 27-25 SODEP'te % 10 rey alsaydı, Halkçı Parti, SODEP ıile 
birleşmezdi. Bu gayet sarihtir. Bu rahatsızlık, yani milletveıkillerinin se
çilebilme endişesi bu hadiseyi ortaya getir.miştir. Şimdi düzenleme de bu 
noktada lazımdır. Şöyle düşünelim hadiseyi: Halkçı Parti SODEP'e ka
tılsa, :Anayasa'ya aykırı olur mu? ~ 

Soru : - Sizin geçen sene Temmuz ayında söyleriniz var ... 

Cevap : - Farklı olur, aykırı olur. Halkçı Parti'ye katılırsa yok 
bir şey diyor ama ikiısi de aynı neticeyi veriyor. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. 
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Soru: - Geçen Temmuz ayında sanıyorum 16 Temmuz' da Halkçı 
dır, onu söylüyorum. «Ali- Veli» olunca doğru oluyor da, «Veli-Ali» olun
Parti SODEP'e katılırsa, bu Anayasa'ya aykırı olur. Ama, eğer SODEP, 
HP'ye katılırsa bu yasaldır demiştiniz. Şimdi yapılan da hudur. 

C ev a p : - Aynı şeyi söylüyordum. Bu maddenin yanlışlığından
da yanlış oluyor. Bu sistemin yanlışlığındandır, onu söylüyorum. Birleş
me olur, doğrudur veya değildir, ona 'başkaları karar verirler. Ama biz bu 
duruma açıklık getirirsek, daha rahat, şüpheye mahal kalmadan da yapa
bilirler. Bir de o nokta var. 

Şimdi Anavatan'ın niye buna ihtiyacı olmaz; bir an için onu düşü
nelim. 

İşte Halkçı Parti SODEP'le birleşti. Meclis'teki sayısı 113. Halkçı 
Parti'ye göre, MDP çok fa~klı takım, onlara göre ... Ondan sonra bizden 
bazıları veya bağımsızlar birleşecek, iktidar kuracak. Bu iktidar da her
kes tarafından. kabul edilecek. Bu biraz .garip geliyor bana. Nazari olarak 
oturur, yazarlar. 

S o r u : - Ama daha rahat ik-tidar edebilmek için daha kuvvetli 
bir çoğunlukla olma:k. .. Anavatan Partisi.·. 

Cevap : - Dışarıdan adam alma arkadaşlarımızı rahatsız edebilir. 
S o r u : - Onu soracaktım .. Her önümüze geleni almayacağız de

miştiniz. 

Cevap : - Gayet tabii, arkadaşlarımızı rahatsız edebilir. Böyle bir 
durum olursa her.kesi alacak değiliz. . 

S o r u : - Aıma alabileceksiniz. ' 

Cevap : - Alabilirsek, kendi işimize gelenleri. Bizim fikriyatımızda 
olanları alırız. Yani seçilmek için gelenleri değil... 

Soru : - Öneriyi siz getireceksiniz. Şunu görmek lazım. Pratikte 
Anavatan Partisi böyle 'bir anayasa değişikliğinin gerektirdiği oy çoğun
luğuna sa?ip değil... Bunu nasıl olalbileceğini düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Vallaha, şimdi biz bunu «İstiyoruz.» Diyoruz ki, -.gelin 
anlalaşalım, bir formüle başlayalım. Bunu bir formüle bağlayamazsak, 
ibiz de «İpin ucunu bırakırız» diyebiliriz ... Olur veya olmaz bu önemli de
ğil. Ama neticede söylediğim sebeplerden 201 'i çıkartamayabiliriz. 

Soru .: - O vakit ne olur? 

Cevap : - 1Çı1kartamazısak, ne olur? 

S o r u : - Hangi durumda çıkartamazsınız? 
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Cevap : - Farzedelim iki, 20 kişi kal:kti, «A» partisinden ;<B» ·par
tisine girdi. Anayasa değişikliği de olmadı. Biz de 201 'i çıkartamadık. Ne 
olur? 

S o r u : - Yasa hiçbir şekilde işlemez. 

Cevap: - İşte .. Netice fiilen gerçekleşmiş olur. Değil mi? 

S o r u : - Sizin için de aynı şey sözkonusu ... 

C ev a p : - 'Bizim için de başkası için de ... Bu maddeyi işletmenin 
zor olduğunu söyledim. Diyorum ki, «Namuslu olalım ... » Bu maddeyi iş
ler hale sokalım, biraz da süre verelim ... 

Soru : - A1gıladığım kadarıyla, Anavatan Partisi, şöyle birşey de 
yapabilir : 1.5 ay süre ile ben tüm alış -verişi, tüm parlamento düzenle
mesini açık bırakıyorum. Bize gelen için de, başka yere gelen için de .. On
dan sonra bunu kendi çoğunluğumla uygulayacağım. 

Cevap : - Çok ror bir uygulama, çok zor. 

Soru : - Böyle bir olaya itiraz olabilir mi? 

C ev a p : _,_ Ondan sonra da hiç uygulayamayabilirsiniz. Belki uy
gularsınız. Bu söylediğiniz de olabilir. 1.5 ay önünüze getirdik, bıraktır, 
ama siz bir türlü yanaşmadınız. O vakit biz «İpin ucunu» bırakırız. Böyle 
bir tabir vardır. İpin ucunu bir süre için· mi bırakırız, yoksa tamamıyla 
mı bırakırız ... Bunu da bilemem. Elimde de değil. 201'i 'bulma!k kolay de
ğil bu konuda. Çünkü kendi içimizdeki adam da bir tarafa niyetliyse bu
na rey vermeyecektir. 

S o r u : - Türkiye' de orta sağ uzunca bir süredir iktidarda ... Tür
kiye' deki siyasi çevrelerde ... hatta batıda, orta sağın artık yıprandığı, hal
kın özlemlerinin orta sola kaydığı yolunda yorumlar yapılmaya başlandı.. 

Ara seçimlerde Anavatan en az beş milletvekilliğinin üçünü alamaz
sa, Türkiye'de hiçbir kuvvet, erken seçimi önleyemez deniyor. 

Hatta, hükümetin daha önce düşürülmesi girişimleri de olabilece
ğinden söz ediliyor. 

Cevap : - Şöyle gireceğim hadiseye... Deniliyor ki, Türkiye' de 
orta sağ, iktidarda uzun yıllar kalmıştır. Nedir uzun yıllar? 79 seçimin
den sayarsanız S'inci 6'ncı senesine giriyoruz. Daha da önümüzde 2-3 sene 
var. Hepsini orta sağ sayarsanız, bu feraziyeye göre orta sağ iktidarda 
yıpranmıştır, yerine sol gelir ... O vakit mesele çok daha basit oluyor. Bu 
iş, iki sene daha uzarsa, daha rahat iktidara gelirler ıdemektir. (O halde 
ne diye erken seçim istiyorlar? İşi garantiye almak istiyorlarsa ve bu fa-
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raziye doğruysa, iki sene daha beklesinler, o vakit garanti iktidara gelir
ler. Bu birinci cevabım. İkincisi, Anavatan Partisi farklı bir partidir. Sağ 
sol diye iddia etmiyorum. Ama bizi eski partilere benzetmek mümkün de
ğildir. Bizim programımıza ve rey aldığımız yerlere bir bakınz. Her iki
sinde de, 6 Kasım, 25 Mart'ta bizim rey potansiyelimizin ekseriyetini şe
hirler teşkil etmiştir. Hangi devrede 77'si, 73'ü eğer bizim iktidarımızı da 
derseniz 83'e kadar gidiyor. Sol partinin ağır rey aldığı 77 seçimidir. 

Soru : - Ondan sonra Adalet Partisi yalnız bir ara seçim aldı bü
yük şehirde. 

Cevap : - Aldı. Evet ama, nis'betler farklıdır Birisi yüzde 43 al
mışsa, öbürü yüzde 41 almıştır. Arada büyük fark vardır, onu kapatmış
tır. Belediye seçimlerine baktığımız zaman, bu şekilde ne Demokrat Par
ti döneminde, ne ondan sonraki dönemlerde böyle bir başarı görülme
miştir. Biz Adana'yı aldık, Diyarbakır'ı aldık. Sivas'ı aldık, Malatya'yı al
dık. Ondan sonra İstanbul, İzmir, Bursa, bütün büyük şehirlerde. Büyük 
şehirde % 50'nin üzerinde oy almamız enteresandır. An'kara'da da öyle. 
İzmir' de de yüzde s·o'ye çok yakın. Yüzde 59 kusür rey almışızdır. 

Gerek 6 Kasım' da, gerekse 25 Mart' ta rey potansiyelimizin ağırlığı 
şehirlerdir. 

Yerel seçimde bütün büyük belediyeleri biz aldık. Erdal İnönü İz
mir' de 4-0 fark yapacağım diye bizimle iddiaya girdi. Tam 0-4 oldu. 

Söylemek istediğim şey basit. Büyük şehfrlere :biz hitabetmişizdir. 

Merkezden uzağa doğru gidildikçe, yine biz birinci partiyiz ama, 
azalma var. Yani kırsal sahaya inildikçe reyler şehir merkezlerine göre 
daha da azalmıştır. 

Bu farklı bir tabandır. Neden? 
Biz sosyal adaletçi bir partiyiz. 

S o r u : - Yerel seçimler de mi aynı? 

Cevap : - Yerel seçimde de. Çünkü bütün büyük belediyeleri biz 
aldık. İşte İstanbul'da 15 belediye aldık. Bir tanesini vermedik. Erdal 
İnönü benimle İzmir' de bahse girdi. 4-0 alacağım diye. Tam 0-4 oldu şimdi 
söylemek istediğim şu: 

Gayet basit. Büyük şehirlere 'biz hitap etmişizdir. Gecekondu mese
lesini çok kesin olarak çözüyoruz. Hangi iktidar devrinde konut prog
ramı bu kadar ağırlıklı ele alınmıştır? Hem de kaynak yaratarak. Aşağı 
yukarı her yıl 100 bin konut yapılıyor. 

S o r u : - Karaborsacılıktan kurtarılan sigara paraları prim ola
rak devlete vergi olarak geliyor, değil mi? 
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C e v a p : - Şimdi, sosyal adaletçi yeni sosyal demokrat denilen 
partiler Meclis'e geldiler. Dediler ki, asgari ücreti vergiden muaf tula
lım. Biz karşılarına çııkt:ıık, «Hayır» dedik. Biz asgari ücreti vergiden muaf 
tutmuyoruz. Çünkü bu sosyal adalet değildir. Başka birşey yapacağız, 

dedik. Faturalı vergi iadesi. Bu dünyada ilk defa bizde denenen bir s1s
tem. Başarıyoruz. Eğer biz asgari ücreti vergiden muaf tutsaydık, ücret
lilerin ve diğer gelir erbaıbımn belli bir kısım vergisini alamayacaktık o 
kadar. Ama ne yaptık, 240 milyar lira verıgi iadesi yapıyoruz. Asgari ücreti 
muaf tutsaydık, bu kadar iade yapardık. Ama 2.5 trilyon fatura geliyor 
bana. Bunların çoğu da şimdiye kadar fatura vermemiş veya çok az fatu
ra vermiş yerlerden. 

S o r u : - KDV'yi başarıya götüren unsurlardan 'biri de bu değil 
mi? 

Cevap : -Aldığınız bu faturalardan 250- 300 milyar lira fazla ver
gi alacağımızı tahmin ediyorum. Ücretlilerin yil'kü 1980'de yüzde 65 idi. 
Bugün ücretlilerin vergi yükü yüzde 38'e düşmüştür. Seneye nisbi olarak 
daha aşağı inecektir. Neden? Biz vergi vermeyenden alıyoruz, vergi veren 
ücretliye iade ediyoruz. Hadise budur. Yoksa devlet kesesinden vermiyo
ruz. Bu daha pratik değil mi? Daha sosyal adaletçi değil mi? Demek is
tediğim şu : Bu parti o sosyal ·demokrat geçinenlerden çok daha sosyal 
adaletçidir. 

Ücretlilerin vergl gelirlerindeki yükü yüzde 65'-ti. Bu oran yüzde 
3'8'e düşmüştür. Seneye nisbi olarak daha da aşağı inecektir. Vergi geli
rinin Gayri Safi Milli Hasılada yüzde 12,9'a düştüğüne de katılmıyorum. 
Fonları katarsanız bu oran yüzde 17 dolaylarındadır. 

Haliç de aynı şekilde, yarın tertemiz olacak inşallah. Ama bunlar bir 
sosyal görüşle yapılmıştır. Gecekonduların affı da böyledir. Elektrik 
tarifesini de. Az kullanandan az alıyorum, çdk kullanandan daha fazla 
alıyorum. 

Doğu- Güneydoğu, ıkalkınmada önceliıkli yöre. Hangi iktidar zama
nında bu kadar güzel imkan getirilmiştir. Bugün orada çalışan memur ve 
işçi aısgari ücreti 40.400,- ise, eline geç_en para 47 bin lira. Yani bir nevi 
sübvansiyon yapıyoruz. 

Soru : - O pek kullanılmıyor. 

Cevap : - Hayır, hayır onu da iddia ediyorum. Tam tersi. İki se
ne geçmiştir. 5 misli yatırım teşvik belgesi verilmiştir. 

S o r u : - Evet teşvikler var da efendim, faiz yatırım için yüksek. 
İşlemiyor. Efendim, bir de vergilerle ilgili sormak istiyorum. 1980 yılla
rından bu yana vergi gelirlerinde 1.5 trilyon liralık bir azalma olduğun
dan sözediliyor. İki, 1979 yılında vergi gelirlerinin gsmh içindeki payı 
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yüzde 19.1 iken, bu oran 1984'de 12.9'a düştüğü iddiası var. Bu konunun 
öljelliği yatırımları etkilemesi bakımından. 

C ev a p - Hayır bu doğru değil. 

Soru: - Peki bu rakamlara 'katılıyor musunuz? 

Cevap : - Hayır bazılarına katılmıyorum. Çünkü planlama ile 
temas ederseniz daha doğrusunu öğrenirsiniz. Şöyle söyleyeceğim, ·sis
temlerde de değişiklikler var. Biz belediyelere, mahalli idarelere bütçe
den verilen payları artırdık. Aşağı yukarı 2-2.5 misli para veriyorlar. 

Yoksa İstanbul'da Haliç'in temizliğinde, bilmem şuranın doldurul
masına kadar birçok işleri nasıl yapardı belediyeler. 

Ne zaman görülmüş bu kadar yatırım? Mahalli idareler gibi il özel 
idarelerinin de bu imkanları artırılmıştır. 

Fonlar meselesini de ayırdık. Yatırımı sadece devlet bütçesinden de
ğil, kamu ortaklığı fonu ve kredi olarak konuta verdiğimiz imkanlar var
dır. Bunları da devletin gelirleri olarak görmeık lazım. 

Soru : - Devlet geliri olarak mı, vergi geliri olarak mı görüyor
sunuz bu fonları. Bu r~amlar ne tutuyor aşağı yukarı. 

Cevap : - Bunları planlamadan almak mümkün .Şimdi yanlış 
söyleyebilirim. Yalnız şunu ifade edeyim, 1985 bunun minimum olduğu 
senedir. Bjz programı uygularken, vergi sjsteminde şöyle bir değişiklik 
yaptık. 1984 belki de 1985'te ekonominin genel düzeni içinde bazı çarpık
lıkları 'gidermemiz lazımdı. Mesela, ban1ka si·gortası muamelelerinin ver
gisini yüzde lS'den yüzde 13'e indirdik. Bu faizleri pahalılandıran lüzum
~uz bir vergi ama, devlete birşey getiriyor. 1984'den bu yana 84 dahil, 
83'de gelir ·vergisinin alt dilimi % 36 idi. 84'de yüzde, 30, 85'te yüzde 25'e 
indi. Bu büyük bir indirimdi. Yani dünyada bu kadar süratli indirim ya
pılmamıştır. Ama biz gözümüzü kapadık, bu indirimi yaptık. 

Sonndaturalı vergi iadesi. Doğu ve Güney.doğu' daki çalışanlara i!Çt
ve, vergi imkanları. Bunların her birinin ücretine 7-8 bin lira ek getirildi. 
Bütün bunlar vergi gelirlerini aşağı çeken faktördür. 1985'ten başlayarak 
KDV'nin tatbikatı. Bu konuda düzelıµe eğilimi özellikle yılın ortasından 
sonra görülecektir. 

Soru : - Projeksiyo~ olarak yüzde kaça varacağınızı düşünüyor
sunuz? 

Cevap: - Bilemiyorum ama, 84'den daha iyi olacaktır. Zaten 
bütçe açığı da bunu .gösteriyor. 84'de bütçe açığı 800~900 milyar TL.'ydi, 
bu yıl. 400-450 milyar civarında .. Belki de daha aşağıdadır. 
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Soru: - Efendim, · hen teknik bir-iki şey daha sorabilir miyim? 
Tarım sektöründe kuraklık meselesi var. Taban fiyatları da pırıl pırıl 
değil. 

Cevap : - Bu taban fiyatlarından hiçbir yerden şikayet gelme
~ıiştir. 

S o r u : - Yeterli bµluyorsunuz. 

Cevap: - Evet. 

S o r u : - Tarım girdilerinin fiyat artışlarını nasıl karşılıyorsunuz? 
Gübre, mazot, ilaç, tarımla mücadele, traktör ... 

Cevap : - Şöyle : Bunu size bir raporla vermiştik, traktörle ilgili 
hakiki rakamlar için. 

S o r u : - Özel sektör kuruluşlarından alıyorum rakamları. Benim 
yazımı okuyup kendileri gönderiyorlar. 

Cevap : - Tabii onlar hangi fiyatlardan bahsediyorlar, nelerden 
bahsediyorlar? 

Biz son n yılın en büyük kuraklığından geçtik. Aştık. Bakın, Bulga
ristan aşamadı. Bu1garistan'da çok büyüık sıkıntı var. Aşağıda Suriye'de 
de var sıkıntı. 

Tohumlukla aştık. Tohumluğu serbest bıraktık. Adam biliyor men-
faatini. 

Kesin olarak söyleyeyim. Benim söylediklerim doğrudur. Sonra ga
yet basit bir sebebi var. 

Biz bir liberasyon politikasına gittik. Liberasyon politikası, Türki
ye~ de imal edilen lher türlü malı dışarıdan da liVhal ;~e ihraç e_tmeyi serbest
leştiriyor. 

Bunda en büyük istifadeyi tarım mallan sağlar. Çünkü tarım mal
ları kapalı ekonomide ucuzdur. Ama kapılar açılıp 'bu mallar Kuveyt'e, 
Suudi Arabistan'a, başka komşu ülkelere giderse, iyi bir pazar bulur. Tür
kiye' de ucuzdur, orada pahalıdır. Ama yıllarca sınırları kapatmışız, ma
yınlamışız, kıyasıya mücadele etmişiz. 

Kaçakçı mayın tarlalarından binbir zahmetle koyununu kaçırıyor. 
Niye kaçırıyor? 

lçeride fiyat ucuz, satsa perişan olacak. Dışarıya götürüyor, daha 
\yi fiyat buluyor. İçeride hu fiyat verilse, 'hiç malını kaçırır mı? 

Bugün ekonomi serbest hale gelmiştir. Kaçak hemen hemen yoktur. 
Tersine bizden sanayi mallan onlara gidiyor. Onda yokluk var. Tanın 
malları dışarıya açıldığı zaman fiyatları yukarı gider. Buna mukabil, sa
nayi mallarının fiyatları aşağı doğru iner. Bu politika tarımcıya yarar, 
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sanayiciye yaramaz. Bir malın ihracına müsaade etmezsek, fiyatlar küt 
diye düşer. 

Soru : - Tohumlukla mı aştınız? 

Cevap : - Tohumlukla aştık. Tohumluğu serbest bıraktık. Adam 
menfaatini biliyor. 

S o r u : - Dış ödemelerimiz çok iyi, 6 - 12 Ekim tarihleri arasında 
Seul' de yapılacak Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu Yıllık Genel 
Kurul'u toplantısında borçlarını ödeyemeyen Güney Amerika ülkeleri 
acaba, «Türkiye sen niye hu kadar borçlarını vaıktinde ödüyorsun, bu po
litikada bizi yalnız bırakacaksın, bizim politikamız ne ofacak» diye soru 
yöneltirlerse ne dersiniz? 

Cevap : - Türkiye 109 ülke arasında 5. senedir en fazla krediyi 
alan ülke. Son iyi senedir 19.5 puan, 19 kademe yükselmiş. Biz 1980 ba
şında 103 ülke arasında 101 'inciydik. Alttan ikinciydik. Afrika'da bir iki 
ülıke vardı bizden sonra gelen. Kredide yükselme fevkalede zor bir hadi
sedir. 24 Ocak'tan bu yana 5 sene geçti. Her 6 ayda en önde yükselen ül
ke, her sene en fazla krediyi alan ül.ke biziz. Geçtiğimiz sene 7 puan daha 
yukarı çıkmışız. 

S o r u : - Kaçıncı olduk efendim? 

Cevap : - 56'ıncı. 101 'den 56'ya geldik. Bir başka değerlendirme
de de 28 ülke arasında 23'yüz. Yunanistan'dan, Portekiz'den, İspanya'dan 
güneydeki bu ülkeler.den daha ilerideyiz. 

So r u : - Bfendim, ara seçimler var önümüzde, ara seçimler için 
nasıl bir sonuç görüyorsunuz? 

Cevap : - «-Ara seçimleri biz alırız. 5 -O mı, yoksa 4- 1 mi alırız? 
Muhtemelen 5 -O alırız. Ümidimiz öyle. 

Soru : - Sol kanat birliğe gitti, kendi iç sorununu çözümlemiş 
gibi görünüyor, orta sağ 1kanatta bir uyum -birleşme düşünüyor musu
nuz? 

Cevap : - Bizim farklı bir hüviyetimiz var. Biz muhafazakarız, 
biz serbest pazarcıyız, liberal ekonomi taraftanyız, biz sosyal adaletçi
yiz. Tabii 'bazıları bu üç şey birarada gelir mi diye sorabilir. Hem muha
fazakar olacaksın, hem de sosyal adaletçi olacakslli. Var böyle partiler, 
«progressive conservative» diyorlar. Bizim partimizin temeli bu. Ama biz
den memnun olmaz da, başka tarafa rey vermek isterlerse, belıki kayabilen 
oylar olabilir. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

TURGUT'ıÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM GRUB 

TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI 

10 Eylül 1985 

Siyasi gelişmelerde ne olabilir? Grup olarak nelerle karşıaşacağınız, 
nasıl davranmanız lazım? Tabiatıyla ayrı konu iktisadi meseleler içinde 
var. Bir parçada dış durumumuz hakkında bilgi vereceğim. 

Bu memleıketin başına 1977'den itibaren bir enflasyon hastalığı 

musallat olmuştur. Bu hastalık sadece Türkiye' de değil, hemen hemen 
bugün gelişmekte olan birçok ülkede müşaıhade ediliyor. Bu bir nevi as
rın hastalığı. Bizim giibi gelişmekte olan, Güney Amerika' da şu bulundu
ğumuz bölgede, bizden ileride veya geride, birçok ülkede birden daha 
yüksek oranda ·enflasyon olduğunu da müşahade ediyoruz. 1980' e doğru 
gelirken bu enflasyon yüzde llO'lara yükseldi, sonra alınan daha kolay 
tedbirlerle, yüzde 25'e kad.ar düşürüldii, _ 1982 yılı sonunda 1983 yılında 
özellikle ikinci altı ayında yeniden artmaya başlandı. Belki seçim endi
şesi, yanlış uygulamalar ve yıl sonunda son dört ayın yani 1984' e giriş 
hızının yüzde 60'ın üstüne çıktığını da biliyoruz. Tabi bunun yanında bir
çok konularda eksiklikler vardır. Bu redbirlerin alınması lazım. Onun 
için ilkönce biraz enflasyondan bahsediyorum. 1984'de ortalama rakam 
yüzde 50 civarındadır. 1985'e girildiği tarihte azalma ·eğilimine girmişti. 

1983'ün aksine 1984 sonunda azalma eğilimine girmiştir. Fakat 1985 yılı 
başında katma değer tatbikatına girdik. Bu tatbikatın ilk 2 - 3 ayında 
yanlış anlaşılmalar oldu. Stoklar meselesi çıktı ve ilk başta fiyat artış
larına tesir etti. Sonradan bir kısmı geri gelmiştir, ama başlangıç iti
barıyla hızlanıyor intibamı vermişti. Bugün geriye doğru 12 aylık enflas
yon hızı yüzde 37 civarındadır. Yani yüzde 54'lerden yüzde 37'lere doğru 
çekilmiştir. Bizim tahminimiz yıl sonuna kadar bu mertebelerde muha
faza edebileceğiz. Belki biraz daha aşağıya çekilebilir, belki bir iki puan 
daha yukarıda ola:bilir. Ama mertebeyi yüzde 40'ın altında diye düşü
nünüz. 1986'nın çok muhtemelen Nisan ayından itibaren bu rakamın 12 
aylık geriye doğru 'yüzde 25 dvarında ıolacağını tahmin ediyoruz. Çünkü 
1984'ün ilk üç ayı çok yüksek aylardı. Bu sene inşallah aynı rakamlar 
olmayacaktır. O rakamlar olmayacağına göre otomatikman enflasyon 
hızında da bir gecikme meydana gelecektir. 
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Memura, işçiye geçtiğimiz sene ücretini faturalı vergi iadesi uy
gulamasıyla beraber, vergi indirimi yüzde 30'dan yüzde 25'e indi
rilmiştir. Ayrıca yapılan zamlar, bizim hesabımıza göre, net eline 
geçtn parayı, yüzde 50 civarında arttırmıştır. Bu enflasyonun epey 
üzerinde bir artışın önümüzdeki sene de gene memur-işçi için ay
nı politikayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin önemli dertlerinden biri de 
bilhassa bu hayat pahalılığı konusunda kiralarla ilgilidir. Kiralara 
verilen para meselesinin hal yoluyla kiraları dondurmak değildir. 

Türkiye bunları uzun yıllar tecrübe etmiştir. Ancak netice alamamıştır. 
Karaborsa birtakım peşin ödemeler şeklinde anormal durumları mey
dana getirmiştir ve birtakım insanlara da büyük haksızlıklar yapılmış

tır. Ev yapımını da teşvik etmeyen bir sistemdir. Biz tam tersini uygula
dık. Ev yapımını teşvik edecek sistemleri getirdik. Hepiniz hatırlayacak
sınız, ıbugün inşaat ·sektöründe yeni yapılan evlerden 1988'e kadar ıemlak 

vergisi dahi alınmıyor. Hiçbir vergi alınmıyor. yanlız inşaat sektörünü, 
konut meselesini hızlandırmak için, inşaat sırasında alınan bütün ver
giler kaldırılmıştır. "İnşaattan sonra alınan vergile:::- de belli bir süre için 
kaldırılmıştır. 1988'e kadar bu böyle devam edecek. 

Oluşturulan Konut Fonunda 185 milyar lira bir sene içinde toplan
mıştır. Bu tamamıyla kooperatifler, ferdi kredi ve muhtelif şekillerde 
konut sektörüne kaydırılmıştır. Bugün 200 binden fazla konut fiilen kredi
lendirilmiştir ve 60 - 70 bin tanesi de sahiplerine teslim edilebilir hale 
gelmiştir. Her sene 100 binden fazla konutu bu sistem içinde yapafbile
ceğimizi tahmin ediyorum. Tabi Türkiye' de bunun dışında da konut yapı
lıyor. Yani yapsatçılar yapıyorlar, parası olan imkanı olan gidip kredi
lerden yararlanmadan alıyor. Bu da devam ediyo:r, yurdun birçok yerle
rinde görüyoruz. Ama şu hamle çok büyük bir hamledir. Yani memle
ketimizde mukayese edeceğim hiçbir zaman ne emlak kredisi sisteminde, 
ne sosyal sigortalar sisteminde bu kadar büyük bir konut seferberliği 
yapılmamıştır. Şehirlerde bunun neticelerini çok rahatlıkla ıgörüyoruz. 

Aynı koİıu, gene bir senelik süre içinde, realize edilmiş, toplu konut 
ve kamu ortaklığı konusunda ihracatın ve ithalatın düzenlenmesine dair 
kanunda 3 fon meydana getirildi. Bu fonlar toplu konut, kamu ortaklığı 
fonu destekleme fonudur. Bu üç fonda 400 milyar lira toplanmıştır. Bu 
paraların bir kısmı sosyal gayeli, bir kısmı iktisBdi gayeli yatırımlara 
doğru kanalize edilmiştir. 

Bugün 170 küsür milyar para kamu ortaklığı fonundan baraj ve hid
roelıektrik santrallerinin hızlandırılmasına kaynak oluşturmuştur. 

Mesela Karakaya inşallah 1986 senesinin Mayıs ayında su tutmaya baş
layacaktır. Karakaya deyip de geçmeyin, Keban' dan daha büyüktür, 8 mil
yar kilovatsaat elektrik üretecektir. İlk ünitesi de inşallah sene sonunda 
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devreye girecektir. Bunun gibi memleketimizin birçok yerlerindeki sulama 
ve enerji barajları hızlandırılmıştır. Bu sene çok zor bir su meselesi ge
çirdik özellikle yaz aylarında mevsim normallerinin çok altında memle
ketimiz yağış aldı. Üç büyük şehrimizde de bunun akisleri görülmüştür. 
Ama hiçbir devrede olmayacak tarzda bu üç büyük şehrin su meselesi 
hal yoluna girmiştir. Taıbiatıyla bazı yerlerin su sorunları çözmek için 
6 ay, 1 sene değil, ı l ,5 ısene zamana fütiyaç vardır. Misali İstanbul' dan ve
receğim. İstanıbul' da 4 -5 seneye planlanmış ve normal şartlarda 6 -7 
sene sürecek Büyük Çekmece Projesinin !mühim bir kısmı 1bu sene Eylül, 
Ekim ayında devreye girecektir. Ankarıa'da aynı durum söz konusudur. 
Kızılcahamam tarafından gelecek suyun, barajın bitmesi 1991'e kalmış. 
Biz bunu Bu kamu ortaklığı fonundan para vererek 1987'ye çektik. Aynı 
konu İzmir' de de ele alınmıştır ve ben ümid ediyorum ki 1988 seçimlerin
den evvel bu üç şehrin su meselesinde çok büyük gelişme olacaktır. 

Bunları yapabilmemizin yolu da demin söylediğim geçen sene or
taya attığımız kamu ortaklığı sistemidir. Eğer onlar olmasaydı bunları 
başarmamız mümkün değildi. Gene bakınız bu fonlardan yararlanacak 
öğrenciler için 42 . bin yataklı yurda başladık. Bu sene Ekim' de büyük 
kısmı tamamlanacak. Bütün yurtların kapasitesinin 50 bin, 52 bin olduğu 
düşünülürse 7 - 8 ay içinde ne kadar yurt kapasitesi ilave ettiğimiz mey
dandadır. Hayvancılığı _teşvik jçin yem meselesinde ilk defa yüzde 20'ye 
varan bir sübvansiyon veriyoruz. Yumurta, tavukçuluk, hayvancılık 
hepsi dahil 40 milyardan fazla bir yıllık külfeti vardır. Sanayi siteleri 
hemen hemen yurdun her tarafında 6 -7 bin nüfuslu kasabalarda dahil 
yapılmaya başlandı. Bunun da sayısı büyük çaptadır. Bir konu daha söy
leyeceğim. Bugün Türkiye'mizin dış it1barı en yüksek seviyededir. Bunun 
isbatı aldığımız kredilerdedir. Son 1,5 sene içinde Türkiye'nin alabildiği 
krediler dedir. Ben bu işlerle çok çalıştığım için kredi almanın ne kadar 
zor olduğunu bildiğim için gelip kapılarını çaldığınız 1 milyar 2 milyar 
dolar alamadığımızı biliyorum. Başbakanların, bakanların, petrol alımı 
için tankerleri takip ettikleri devreleri biliyorum. Bugün böyle bir me
sele kalmamıştır. Bırakınız Merkez Bankasını artık transferleri bütün 
dünyada olduğu gibi, normal banka sistemi yapmaktadır. Türkiye'nin 
en ufak bir döviz sıkıntısı yoktur. Herşey de ithal edilmektedir. Hiç it
halatı yasak olan bir madde (sadece eroin, silah vs. hariç) yoktur. Kimse 
spekülasyon yapamaz. Peynirse peynir gelir. Ağız tadı şöyledir, bize uyar 
uymaz o ayrı konudur. onu da bulurlar hiç merak etmeyin Buğdaysa 
buğday alınır, pamuksa pamuk alınır hiçbir kimsenin spekülasyon yap
ma şansı kalmamıştır. Herşey memlekete serbestçe ithal edilir hale gel
miştir. Bakınız geçen sene pamukta ve ayçiçeğinde spekülasyon yapan· 
lar önlenmiş, bankaya koydukları paradan çok daha az kazanmışlarıhr. 
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Aynı konu peynirde de olmuştur. Bu sene eğer hesabedenler varsa hiç
kimse bu hesaıbı yapmasın, bütün bu bağlantılar hepsi hazır vaziyettedir. 
Türkiye'de bu imkanlar artık ortadan kalkmıştır. Baıkınız, altın satışını 
epeydir seJ:ibest bıraktık Merkez Bankası altın ;;atıyor. Ufak bir hata 
yaptılar, derhal spekülatif çalışma yapıldı. Çünkü maalesef memleketi
mizde spekülatif kazanç için ortada dolaşan, spekülatif bir kazanca yö
nelebilecek paralar vardır. Banka sistemine girmeden veya banka siste
minde gizli kalmış bizim politikamız bu spekülatif kazançları ortadan 
kaldırmaktır ve herşeyi de normal düzenine sokmaktır. İşte sigara itha
latımızın ilk faydası da budur. Orayı finanse eden jmkanlar başka taraf
lara dönmeye mecburdur. Altında bu spekülasyonu yaptılar 600 TL. bir
den altının fiyatı dış piyasaya göre yükseldi. Merkez Bankasına yanlış 
yapıyorsunuz, özel teşebbüs bundan istifade eder dedim. Yanlış şu, 

adamları fiş verip sıraya koyuyorlar. Taıbi spekülasyon yapan 15 tane 
adam gönderiyor oraya. Sıra gelmiyor, sıra gelmeyjnce altın satışı mah
dut hale geliyor ve fiyatları yükseltiyorlar. Dedik ki herkese verecek
siniz, sistemi değiştirin. 4 bankaya daha müsaade ederiz bankalarda sa
tılır. Bundan sonra görelim bakalım, hangisi spekülasyon yapıyor. Al
tının fiyatı birden aşağı düştü. 

Bazı gazetelerimiz de altın fiyatı şöyle gidiyor diye, buna alet ol
dular. Tabii iki gün sonra aniden düşünce o altını alanların hepsi zarar 
etti. Bu imkanı ortadan kaldırdık ve kaldırmaya da devam edeceğiz. 

Bunların hiçbirisi geçtiğimiz yıllarda memleketimizde yapılmamış
tır. Tabi bugün karşılaştığımız, mücadele ettiğimiz ana meselelerden biri 
budur. Bu tip kazanç sahibi olanlar artık bu kazançlarını, sağlayamıyor
lar. Altında spekülasyon yapalım, peynirde yapalım, pamukta yapalım 
diye düşünürler ama hiçbir tarafta yapamazlar. Zaten serfbest ekonomik 
sistemin en önemli tarafı budur. Deminde belirttiğim gibi Türkiye'nin 
dış itibarı yüksektir. ·Bunu 1her gittiğimiz yerde müşahade ediyoruz. Ba
kınız 1984 başından itibaren sırayla söyleyeyim, hangi kredileri almı
şız, almaktayız. Merkez Banıkamız 1984 başında ve 1935 başında 300 mil
yon dolar birde 800 milyon dolarlık ilk defa orta vadeli kredi almıştır. 
Şimdiye kadar hiç böyle birşey olmamıştır. 

Orta vadeli deyince 7-8 senelik 'kredi demektir. Arkasından Atatürk 
Prnjesi:Gin finansmanı için İsviçre'den ve bir Amerikan bankasından 800 
milyon dolar civarında kredi aldık yeküııü 1 milyar 600 milyon dolardır. 
THY'nın 7 tane Airıbus uçağı için aldığımız kredi yekünü 400 mHyon do
lar civarındadır. Yüzde yüz finanse edilm1ştir. Hiç peşin ödemesi de yok
tur. 2 milyar dolar takribi rakam olarak söylüyorum. Boğaz Köprüsü ve 
216 km. lik ekspres yol için 550 milyon dolar. 2 milyon 550 milyon dolar. 
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Hamidabat santralının ilk ünitesi de bu sene Aralık ayında devreye 
girecek, aynı sene. Bunun için de 175 milyon dolar kredi alınmıştır. Bu 
kredilerin toplamı .2 milyar 600 milyon dolar civarındadır. 

Irak- Türkiye İkinci gaz boru hattı için 300 milyon dolar kredi alın
mıştır. Bu da kredj ile yapılıyor. Son olarak Kanada ile nükleer santralı 
konusunda ön mutabakata varılmıştır. Yekün bir milyar 300 milyon 
dolardır. İstanbul Tranvay sistemi için 200 milyon dolarlık kredi teklifini 
kısa vadeli diye beğenmiyoruz. Devlet kredisinin arttırılmasını istiyoruz. 
Yüzde 2 faizli devlet kredisi var. Yüzde 30'u yüzde 25'i öyle bunu yüzde 
SO'ye çıkar diyoruz. Satıcı da satmaya meobur. 

Köy hizmetleri için bakın şartlar da müsait Şu söylediğim rakam 
3,5 milyar doları geçti zannediyorum. Köy hizmetleri için bir ihaleye 
çıktık. Köy hizmetlerini önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yapabilmek 
için 1000 dozer, 1600 kadar grayder ve ayrıca ibir miktar yükleyici için 
ihaleye çıktık. 

75 milyon dolar ihale yüzde 50 ucuz geldi. Muhammen bedelinin 
% 50 altındadır. Onun üzerine dedik'ki siz yüzde 50 de miktarları artırın. 
Biraz daha fazla makina alalım. Çünkü memleketin hakiıkaten ihtiyacı 
var. Bu da yüzde 100 krediler. Bakın açıkça söylüyorum. Bugün Tür
kiye'ye 'kredi verme ancak ve ancak Türkiye'nin şartları iyi olduğu tak
dirde gerçekleşir. Bir tçcrübe _ geçirmişiz, beş sen:e evvel borç ödeyeme
yecek duruma düşmüşüz. Onun için bu krediyi verenler bu hesabı çok 
iyi yaparlar. Güney Amerika' da zamanın yıldızları olan Brezilya, Arjantin, 
Meksika fevkalade kötü durumlara düşmüştür. Onun için kredi veren-
1erin hepsi fevkalade dikkatlidirler. Dışarıda bu işleri etüd edenlerin 
etüdleri bunu gösteriyor ki, Türkiye'nin rakamları fevkalade müsbet ra
kamlardır. Bu sene turizm gelirlerinin, brüt gelirlerinin her memlekette 
-olduğundan çok daha iyi olduğunu görüyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar 
civarında tahmin ediyoruz. 

Geçen sene birçoık iddialar yapıldı, ihracatımız azalacaktır diye ilk 
ayında da bazı problemler oldu biliyorum bu sene Temmuz ayında % 41 
·artmıştır ihracatımız. Hangi memlekette artmıştır. Ağustos ayında 10 
günlük tatil olmasına rağmen inşallah 600 milyon dolar üstünde olacak. 
İıhracatta iyi bir tempo içindeyiz. Diğer :döviz gelirlerinde çok iyi tempo 

içindeyiz. Tabi düzüldüğüm bir nokta var. Anayascı Mahıkemesinin bina 
satışını iptal etmesini bugün Türkiye'ye çok daha fazla döviz gelir. 
Maalesef böyle. Bakacağız nasıl olacağına bir kere daha gözden geçire
-ceğiz. 
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Muhterem Arkadaşlarım, 

Ben ekonomik durumla ilgili daha fazla birşeyler söylemek iste
miyorum. Yalnız bir konu üzerinde duracağım. Vergi konusu üzerinde 
şunu söyleyeceğim. Vergi toplamaya mecburuz. Bugün Katma Değer 
Vergisine ne basında, ne de muhalefetten itiraz geliyor. Ne toplu konut 
konusuna muhalefetten itiraz geliyor. Ne de imar affı meselesine. Vaktiyle 
yapılan itirazları ve propagandaları gözönünüze getirin. Demek ki doğru 
yapılan işler yerine oturursa seslerini çıkaramazlar. KDV bugün Avrupa 
ülkelerinden geri kalmayacak tarzda yerine oturmuştur. Oraların 2 - 3 
senede oturttukları vergiyi biz 6 - 7 ay içinde daha iyi işler hale getirdik. 
Her ay 100 milyar getiren bir tempoya geldik, önümüzde bazı vergi deği
şiklikleri 'Ve:rıgi düşük gelirlilerin dalha iyi imkana kavuşmalarını sağlaya
cak, yani onları ferahlatacak, 1 milyon sınırını genişletecek bazı im
kanlar getirilmeye çalışılıyor. Bir misal vereceğjm. Belki tarımda üze
rinde münakaşa ettiğimiz stopaj konusunu ve defter tutmayı kaldırmayı 
düşünüyoruz. Stopajı bir- iki puan yükseltip ondan sonra esnafta defter 
tutma limitlerini de yükseltmek istiyoruz. Orda maalesef böyle birşey 
imkanı y;ok ama orda da defter tutma limitlerini yükselteceğiz . Sonra 
menkul sermaye iradını toplamamayı düşünüyoruz. 

Biraz vergi sistemini basitleştirmeyi düşünüyoruz, taıbi bu son bir 
vergi reformu olacaktır. Tabiatıyla emlak vergisi k:onusunda da şika

yetler gelecektir. Gazetelerin yazdığı gibi ama insafla bakınız emlak ver
gisi rakamları o kadar ero:eyana uğramıştır ki, bugün emlak vergisi Türk 
maliyesine getirdiği masrafı karşılamıyor. Bakınız ben kendimden söy
leyeyim, 1975 senesinde 1 milyon liraya bir ev aldım sonradan 5 milyon 
olarak beyan ettik. %o 4 den verdiğimiz miktar 20 bin TL. dir. Zaten yeni 
konutlarda da 1988'e kadar emlak vengisi yok. Onu böyle kolaylaştırmışız. 
Ama şimdi biraz insaf etmek lazım. O evin değeri çıkmış 30 milyona, biz 
hala 18 milyon üzerinden ödüyoruz. Olacak iş değil. Bu sene talbiatıyla 
daha adalet getirmek için şöY'le bir değişiklik yaptınız. Hatırlayacaksınız. 
Dedik ki bölge başından sokak başına inelim ki Yani Çankaya deyince 
Yıldız Mahallesi de var. Çankaya'nın ön tarafı d::ı var. Herhalde Çanka
ya'nın ön tarafı biraz daıha fazla değerlenecek. Yıldız Mahallesi öyle 
değerlenmeyecek. Konutun sayısını artıracağız. Başka çareniz yok. Enf
lasyon ve konut yapımını hızlandırırsak kira meselesi kendiliğinden 

gelir. Konut meselesinde ençok sıkıntıya uğrayan memurdur. Lojman 
meselesi eskisinden daha fazladır. Ama ben şahsen memurumuzun, loj
mandan ziyade, ev sahibi olmasını tercih ederim ve bu sene inşallah 
memura kendisinin vereceği kısım için bir yardım yapmayı bunun bir 
kısmını memur bakımından bütçeye koymayı, istiyoruz. İşçiler için de 
sosyal sigortadan kredi vermeyi kaldırdık, sosyal sigortalar belki bu 
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peşinat üzerinde bir miktar vermeyi, aynı şekilde, böyle bir sistem ge
tirmeyi düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bunun tavbikatına baş
larız, bu suretle memurumuzun büyük kısmını ev sahilbi yaptıktan son
ra, ıkira problemi kendiliğinden ortadan kalkar, aslı budur. Bunu teker 
teker kontrol ediyoruz. Şimdi bakınız yüzbin konut, 200 bin tane kredi 
veriliyor. Bu fondan istifade edenlerin % 75'i memur ve işçidir. Ozel sek
törde veya kamu sektöründe, hiç farketmiyor, demekki bu sosyal me
seleden en çok onlar istifade ediyor. Önümüzdeki dönem biraz hareketli 
bir dönem olacaktır. İktidar partisi olarak bize daha fazla sorumluluk 
düşer. Bunu böylece bilelim. 

Bizim meseleleri suhuletle götürmemizde fayda vardır. Yani . şöyle 
söylemek istiyorum. Kavga yolunu katiyetle seçemt-yiz. Hem memlekette 
hem kendimize yanlış yaparız. Biz önümüzdeki donem daha ağır başlı, 
dikkatli, kavga yolunu aşmayacak tarzda hareket etmeye, kavga etmek 
isteyenleri de yatıştırmaya gayret etmeiiyiz. Ben geçtiğimiz dönemde 
şunu müşahade ettim. Tecrübeli arkadaşlarımız da var. Biz ıbize hakaret 
hadiseleri da:hi olmuştur. Mecliste benim şahsıma, arkadaşlarıma, bakan
larımıza hakaret etmeye varan hadiseJer olmuştur. Bazı konularda ce
vap dahi vermemişizdir. Neden vermediğimizi söyleyeyim. Cevap verdi
ğimizde manşetlere çıkarsınız. O söylenen laflar daha büyük şekilde akis 
vurmaya başlar. Çoğuna cevap vermedik. Bir ıkere oldu. O kadar değil. İşte 
onu da önledik. Cevap vermeyince hepsi olduğu gibi söner .. Tecrübe bunu 
göstermiştir. Ama kavgaya gidince o gün o kavga yapılmış olsaydı mec
liste ertesi gün büyük manşetler halindeydik. Çünkü herkes bunu bek
liyordu. Bizde basınımız genellikle kavgayı bir nevi manşete getirmeye 
çok meraklıdır. Hani derler ki bir köpek bir insanı ısırırsa o manşet 
olmaz ama adam köpeği ısırırsa manşet olur. Böyle hadiselere dikkat 
ediniz. Ben önümüzdeki dönem bu giıbi tahriıklerin yaplla:bileceğini zan
nediyorum. Hepinizin çok dikkatli olması lazım. 

Grup yöneticilerimizin, grup başkan vekillerimizin bu konuda fev
kalade ağı:rıbaşlı, dikkatli olması gerekir. Programımız da ve herhangi bir 
düşüncemizden taviz verecek değiliz. Yani iyi geçinmenin yolu taviz ver
mektir diye kimse düşünmesin, biz gene bildiğimizi yaparız ama kavga 
etmeyiz. Şimdiye kadar hangi iktidar dönemi~de bu kadar çok kanun 
çıkarılabilmiş, bu kadar çok reform hareketi yapıla!bilmiştir? Hiçbir 
devrede hepsini teker teker biliyorum. Yaptığımız bütün işlemler bir 
reform mahiyetindedir. Son 1,5 sene içinde çıkan kanunlara bakınız. 
Hiçbir devrede çıkmayan kanunların hepsi çıkmıştır. Üzerinde çok mü
nakaşa edilen konular hiç münakaşasız geçmiştir. İmar Kanunu, Maden 
Kanunu, Toprak, Tarım Reformu Kanunu, Kıyı Kanunu var, hepsi rahat
lıkla geçmiştir. · Ama bu yöntemle geçmiştir. Ama geriye dönüp baktı
ğımızda bu yöntemin faydası vardır. Bizi millet böyle görüyor. Önümüz-
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deki dönemde bazı kanunlar daha geçecektir. Demin söyledim, vergi me
seleleri var, seçime gidiyoruz, seçimle ilgili kanun geçecektir tahmin 
ediyorum. Tarihini tesbit edecek kanun geçecektir. Daha başka kanun
larımız var ama biz iktidar olarak birçok önemli kanunu geçtiğimiz iki 
senede yaptık. Onun için daha çok bundan sonrakiler, vergiler hariç bir
takım düzenleme kanunlarıdır. Belki rötüş kanunlarıdır. Çok büyük re
formist kanunların ıgelebileceğini zannediyorum. 

Partilerarası münasebetleri mümkün olduğunca iyi ve ağı~başlı bir 
tempo içinde götürmeye gayret göstereceğiz. Arkadaşlarımızın özellikle 
meclis komisyonları bakımından çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. 
Bu sefer işimiz geçen senelerden biraz daha zordur. Komisyonlarımız 

sağlam olursa, komisyonlarımıza özellikle arkadaşlarımız devam eder
lerse, benim tavsiyem gruba, yönetim kurulunJ. seçilecek olanlardan 
özellikle bu komisyonlar meselesinde, arkadaşlarımızdan bulundukları 
komisyondan memnun olmayanlar varsa, onlar müracatlarını versinler. 
Ona göre yeniden tanzim yapalım. Kim bulunduğu komisyondan mem
nun değil, başka bir komisyon istiyorsa sırayla l, 2, 3 ... diye yazsın, ilk 
önce bu tercihim, sonra bu, bu diye yazsın. Memnun olmayan arkadaş
lar, bir de genel merkezde vazife alan arkadaşlarımızın mümkünse hare
ketli, ahenkli yani komisyonlara hiç girmemeleri lazım, Çünkü genel 
merkezde de. epey ağır işimiz var. Hem komisyon hem de orası beraber 
maalesef götürülemiyor. Genel merkezde yardımcılık durumunda olan ar
kadaşlarımız daha çok genel merkezle uğraşsınlar, grup yönetiminde va
zife alan arkadaşlarımında yine anlasın da komisyonlarda vazife alma
malarına dikkat edelim, grupla uğraşsınlar onlar. Ben taıbiatıyla daha 
fazla zamanınızı almak istemiyorum. 

Şimdi seçimlerle ilgili bakarsak grup başkaa vekilleri, TBMM baş
kanlık divanı üyeleri, 2 tane başkan vekili bir idare amiri, 4 tane ıkatip 

seçimi var. 
Genel başkanınız olarak başlangıçta grup başkan vekilliği için bazı 

arkadaşlarımı tavsiye etmiştim. O devrelerde arkadaşlarım birbirlerini 
tanımıyorlardı. Ben bütün adayları az - çok tanıdığım için tavsiyede bu
lundum. Şimdi herkes çalışan arkadaşları gördü. Onun için, grupta, bu 
seçimlerle ilgili olarak şu ya da bu arkadaşımı seçin demiyeceğim. Yal
nız arkadaşlarımdan bir ricam olacak. Seçilmek isteyen arka da kulis 
yapabilirler, kimse buna mani değildir. Yalnız, tecrubelerime dayanarak, 
gruplaşmalardan mümkün olduğunca kaçmanızı tavsiye ederim. Partile
rin hareketleri, gruplaşmalar yüzünden zaafa uğrayalbilir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi önümüzdeki grup yönetim kurulu 
seçimini yapacağız. 2 tane grup başkan vekilini, sonra da 1 tane idare 
amiri ile 4 tane katibi ayn ayrı kağıtlara, Üzerlerine hangi görevler için 
aday olduklarını da belirterek yazın. 
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ANAP GRUP TOPLANTISI 

10 Eylül 1985 

Siyasi gelişmelerde ne olabilir? Grup olarak nelerle karşılaşacağız, 
nasıl davranmamız Hızım. Tabiatıyla aynı konu iktisadi meseleler iç_inde 
var. Bir parça da dış durumumuz hakkında bilgi vereceğim. 

Bu memleketin başına 1977 den itibaren bir enflasyon hastalığı mu
sallat olmuştur. Bu hastahk sadece Türkiye' de değil, hemen hemen bugün 
gelişmekte olan birçok ülkede müşahade ediliyor. Bu bir nevi asrın has
talığı. Bizim gibi gelişmekle olan, Güney Amerika' da şu -bulunıduğumuz 

bölgede, bizden ilerde veya geride, birçok ülkede daha yüksek oranda enf
lasyon olduğunu da müşa'hade ediyoruz. 198-0' e doğru gelirken bu enflas
yon yüzde llO'lara yükseldi, sonra alınan daha kolay tedbirlerle, yüzde 
25'e kadar düşürüldü. 1982 yılı sonunda 1983 yılında özellikle ikinci altı 
ayında yeniden artmaya başladı. Belki seçim endişesi, yanlış uygulamalar 
ve yıl sonunda son dört ayın 1984'e giriş hızının yüzde 60'111 üstüne çık
tığını da 'biliyoruz. Tabi bunun .yanında ·birçok konularda eksiklikler var
dır. Bu tedbirlerin alınması lazım. Onun iç~n ilkönce biraz enflasyondan 
bahsediyorum. 1984'de ortalama rakam yüzde 50 civarındadır. 1985'e gi
rildiği tarihte azalma eğilimine girmişti. 1983'ün aksine 1984 sonunda 
azalma eğilimine girmişti. Fakat 1985 yılı başında bir katma değer tat
bikatına girdik. Bu tatbikatın 2-3 ayınd:..1 yanlış anlaşılmalar o1du. Stok
lar oldu. Stoklar meselesi çıktı ve ilk başta fiyat artışlarına tesir etti. 
Sonradan bir kısmı geri gelmiştir. Ama başlangıç itfüariyle hızlanıyor in
tibamı vermişti. Bugün geriye doğru 12 aylık enflasyon hızı yüzde 37 ci
varındadır. Yani 54 lerden yüzde 37 lere doğru çekilmiştir. Bizim taJh
minimiz yıl sonuna kadar bu mertebelerde muhafaza edebileceğiz. Belki 
biraz daha aşağıya çekebilir, belki bir, iki puan da'ha yukarda olaıbilir. 
Arn2. mertebeyi yüzde 40'111 altında diye düşünürüz. 1986'nın çok muhte
melen Nisan ayından itibaren bu rakamın 12 aylık geriye doğru yüzde 
25 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü 1984'ün ilk üç ayı çok 
yüksek aylardı. Bu sene inşallah aynı rakamlar olmayacaktır. O rakam
lar olmayacağına göre otomatikman enflasyon hızında da gerileme mey
dana gelecektir. 

Memura, işçiye geçtiğimiz sene faturalı vergi iadesi uygulamasıyla 
beraber vergi indirimi yüzde 30'dan yüzde '35'e indirilmiştir. Ayrıca yapı-
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lan zamlar, bizim hesabımıza göre, net eli.ne geçen parayı yüzde 50 civa
rında artmıştır. Bu enflasyonun epey üzerinde bir artıştır. Ünümüzdeki 
sene de gene memur-işçi için aynı politikayı sürdüreceğiz. Türkiyenin 
önemli dertlerinden biri de bilhassa bu hayat pahalılığı konusunda kira
larla ilgilidir. Kiralara verilen para meselesinin hal yolu kiraları dondur
mak değildir. Türkiye bunları uzun yıllar tecrübe etmiştir, ancak netice 
alamamıştır. Karıaborsa, bir takım peşin ödemeler şeklinde anormal du
rumlar meydana gelmiştir ve bir takım insanlara da büyük ·haksızlıklar 
yapılmıştır. Ev yapımını da teşvik etmeyen bir sistemdir. Bi.z tam tersini 
uyguladık. Ev yapımını teşvik edecek listeleri getirdim. Hepiniz hatırlaya
caksınız, bugün inşaat sektöründe yeni yapılan evlerden 1988'e kadar em
lak vergisi dahi alınmıyor. Hiçbir vergi alınmıyor. Yanlız inşaat sektörü
nü, konut meselesini hızlandırmak için. İnşaat sırasında alınan bütün ver
giler kaldırılmıştır. İnşaattan sonra alınan vergiler de belli bir süre için 
kaldırılmıştır. 1988'e kadar bu böyle devam edecek. Oluşturulan Konut 
fonunda .175 milyar lira bir sene içinde toplanmıştır. Bu tamamıyla koo
peratifler, ferdi kredi V·e muhtelif şekillerde konut sektörüne kaydırılmış
tır. Bugün 200 binden fazla konut fiilen !kredilendirilmiştir ve 60- 70 bin 
tanesi de sahiplerine teslim edilebilir hale gelmiştir. Her sene 100 binden 
fazla konutu bu sistem jçinde yapabileceğimizi tahmin ediyorum. l:rabi 
Türıkiye'de bunun dışında da konut yapılıyor. Yani Yapısatçılar yapıyor
lar, parası olan imkanı olan gidip kredilerden yararlanmadan alıyor 
bu da devam ediyor, yurdun birçok yerlerinde görüyoruz. Ama şu hamle 
çok büyük hamledir. Yani memleketimizde mukayese edeceğim hiçbir za
man ne emlak kredisi-temininde, ne sosyal sigortalar sisteminde bu kadar 
büyük bir konut seferberliği yapılmamıştır. Şehirlerde bunun neticelerini 
çok rahatlıkla görüyoruz. Aynı konu, gene bir senelik süre içinde, realize 
edilmiş, toplu konut ve kamu ortaklığı konusunda ihracatın ve ithalatın 
düzenlenmesine dair kanunda 3 fon meydana getirildi. Bu fonlar toplu ko
nut, kamu ortaklığı fonu 1destekleme fonudur, bu üç fonda 400 milyar li
ra toplanmıştır. Bu paraların bir kısmı sosyal gayeli, bfr kısmı iktisadi ga
yeli .yatırımlara doğru kanalize edilmiştir. Bugün '170 küsür milyar para 

kamu iortaklığı fonundan baraj ve hidroelektrik santrallerinin hızlandı

rılmasına kaynak oluşturmuştur. 

Mesela Karakaya, inşallah 1986 senesinin Mayıs ayında su tutmaya 
başlayacaktır. Karakaya deyip de geçmeyin Keban' dan daha !büyüktür, 8 
milyar kilovatsaat elektdk üretecektir. İlk ünitesi de inşallah sene sonun

da devreye girecektir. Bunun gibi memleketimizin birçok yerlerindeki su

lama !ve enerji barajları hızlandırılmıştır. Bu sene çok zor bir su meselesi 
#geçirdik özellikle yaz aylarında, mevsim normallerinin çok altında mem-
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Ieketimiz yağış aldı. Üç büyük şehrimizde de bunun akisleri görülmüştür. 
Ama hiçbir devrede olmayacak tarzda bu üç büyük şehrin su meselesi hal 
yoluna girmiştir. Tabiatiyle bazı yerlerin su sorunları çözmek için 6 ayda, 
senede değil, 1,5 sene zamana ihtiyaç vardır. Misali ~stanbul'dan verece
ğim. İstanbul' da 4-5 seneye planlanmış ve normal şartlarda 6-7 sene süre
cek Büyük Çekmece projesinin mühim bir kısmı ibu sene Eylül veya Ekim 
ayında :devreye gir·ecektir. Ankara11da aynı durum sözkonusudur. Kızılca
hamam tarafından gelecek barajın bitmesi 1995'e kalmış. Biz bunu kamu 
orta:klığı fonundan para verecek 1987' e çektik. Aynı konu İzmir' de de ele 
alınmıştır ve ben ümit ediyorum ki 1978 seçimlerinden evvel bu şehrin su 
meselesinde çok büyük gelişme olacaktır. Bunları yapabilmemizin yolu 
da demin söylediğim geçen sene ortaya attığımız kamu ortaklığı sistemi
dir. Eğer onlar olmasaydı bunları başarmamız mümkün değildi, Gene ba
kınız, ·bu fonlardan yararlanacak öğrenciler için 42 bin yataklı yurda baş
ladık. (Bu sene Ekim' de büyük kısmı tamamlanacak. Bütün yurtların ka
pasitesinin 50 bin 52 bin olduğu düşünülürse 7-8 ay içinde ne kadar yurt 
kapasitesi ilave ettiğimiz meydandadır. Hayvancılığı teşvik jçin yem me
selesinde ilk defa yüzde 20'ye varan bir sübvansiyon veriyoruz. Yumurta, 
tavukçuluk, hayvancılık hepsi dahil, 40 milyardan fazla bir yıllık külfeti 
vardır. Sanayi siteleri hemen hemen yurdun her tarnfında 6-7 bin nüfuslu 
kasabalarda dahil iYapılmaya başladı. Bunun da sayısı büyük çaptadır. Bir 
konu daha söyleyeceğim. Bugün Türkiye'mizin dış itibarı en.yüksek sevi
yededir. Bunun ispatı aldiğımız Jfredilerdedir. Son 1,5 sene içinde Türkiye
nin alabildiği kredilerdedir. Ben bu \İşlerle çok çalıştığım için kredi alma
nın ne kadar zor olduğunu bildiğim için gelip kapılarını çaldığımız 1 mil
yon 2 milyon dolar alamadığımızı biliyorum. Başbakanların, bakanların 

petrol \alımı için tankerleri takip ettikleri devreleri biliyorum. Bugün 
böyle bir mesele kalmamıştır. Bakınız Merkez ·Bankasını artık transferleri 
bütün dünyada olduğu gibi, normal banka sistemi yapmaktadır. Türki
ye'nin en ufak bir döviz sıkıntısı yoktur. Herşeyde ithal edilmektedir. Hiç 
ithalatı yasak olan bir madde (sadece eroin, silah vs. hariç) yoktur. Kim
se spekülasyon yapamaz. Peynirse peynir gelir. Ağız tadı şöyledir, bize 
uyar uymaz, o ayrı konudur. Onu da bulurlar hiç merak etmeyin. Buğday
sa buğday alınır, pamuksa pamuk alınır ıhiçbir kimsenin spekülasyon yap
ma şansı kalmamıştır. Herşey memlekette serbestç,e ithal edilir hale gel-
miştir. Bakınız geçen sene pamukta ve ayçiçeğinde spekülasyon yapanları 
önlenmiş, bankaya ıkoydukları paradan çok daha az kazanmışlardır. Aynı 
konu peynirde de olmuştur. Bu sene eğer hesabedenler varsa hiçkimse bu 
hesabı yapmasın, bütün bu bağlantılar hepsi hazır vaziyettedir. Türkiye' de 
bu imkanlar artık ortadan kalkmıştır. Bakınız, altın satışını epeydir ser
best bıraktık. Merkez bankası altın satıyor. Ufak b~r hata yaptılar. Derhal 
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spekülatif çalışma yapıldı. Çünkü malesef memleketimizde spekülatif ka
zanç için ortada dolaşan, spekülatif bir kazanca yönelebilecek paralar var
dır. Banka sistemjne girmeden veya banka sisteminde gizli kalmış bizim 
politikamız bu spekülatif kazançları ortadan kaldırmaktır. Ve herşeyi de 
normal düzenine sokmaktır. İşte sigara ithalatımızın ilk yadası da budur. 
Orayı finanse eden imkanlar başka taraflara dönmeye mecburdur. Altın
da bu spekülasyonu yaptılar. 600 TL. birden altının fiyatı dış piyasaya gö
re lyükseiıdi. Merkez Bankasına yanlış yapıyorsnuz, özel teşebbüs bundan 
istifade eder dedim. Yanlış şu; adamları fiş verip sıraya koyuyorlar. Tabi 
spekülasyon yapan 15 tane adam gönderiyor oraya. Sıra gelmiyor, sıra gel
meyince altın satışı mahdut hale geliyor ve fiyatları yükseltiyorlar. De
dik ki herkese vereceksin, sistemi değiştirin, 4 bankaya daha müsaade 
bankalarda satılır. Bundan sonra görelim bakalım, hangisi spekülasyon 
yapıyor. Altının fiyatı birden .aşağı düştü. Bazı gazetelerimiz de belki al
tın fiyatı şöyle gidiyor diye buna alet oldular. Tabii iki gün sonra aniden 
düşünce o altını alanların hepsi zarar etti. Bu imkanı ortadan kaldırdık 
ve kaldırmaya da devam edeceğiz. Bunların hiçbirisi geçtiğimiz yıllarda 

memleketimizde yapılmamıştır. Tabii bugün 1 karşıladığımız, mücade
le ettiğimiz ana mesele1erden biri budur. Bu tip kazanç sahibi olanlar ar
tık bu kazançların, sağlayamıyorlar. Altında !spekülasyon yapalım, pey
nirde yapalım, pamukta yapalım, ·diye düşünürler ama hiçbir .tarafta 
yapamazlar. Zaten serbest ekonomik sistemin en önemli tarafı budur. De
minde belirttiğim gibi Türkiye'nin dış itibarı yüksektir. Bumı her gitti
ğimiz yerde müşade ediyoruz. Bakınız 1984 başından itibaren sırayla söy
leyeyim hangi kredileri almışız, almaktayız. Merkez Bankamız 1984 başın
da ve '1985 başında 300 milyon dolar bir de 800 milyon .dolarlık ilk defa 
orta vadeli kredi almıştır. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştır. 

Orta vadeli deyince 7-8 senelik kredi demektir. Arkasından Atatürk 
projesinin finansmanı için İsviçre'de ·ve bir Amerikan bankasından 800 
milyon dolar civarında kredi aldık yekünü 1milyar600 milyon dolar eder. 
THY'nın 7 Jane \Aır-bus uçağı için aldığımız kredi yekünü 400 milyon 'do
lar civarındadır. Yüzde yüz finanse edilmiştir. Hiç peşin ödemesi de yok
tur. 2 milyon dolar tarkribi rakam olarak söylüyorum. Boğaz köprüsü ve 
216 km'lik ·'ekspres .yol için 550 milyon dolar 2 milyar 550 milyon dolar. 

Hamitabat santralının ilk ünitesi de bu sene Aralık ayında devreye 
girecek, aynı sene, bunun içinde 175 milyon dolar kredi alınmıştır. 34 kre
dilerin toplamı 2 \milyar 600 milyon dolar civarındadır. 

Irak Türkiye ikinci gaz boru hattı için 300 milyon dolar kredi alın
mıştır. Bu da kredi ile yapılıyor. Son olarak Kanada He nükleer santralı 
konusunda ön mutabakata varılmıştır. Yekün bir milyar 300 milyon do-
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lardır. İstanbul tranvay sistemi için 200 milyon dolarlık kredi teklifini kı
sa vadeli diye beğenmiyoruz. Devlet kredisinin arttırılmasını istiyoruz. 
Yüzde 2 faizli devlet kredisi var. Yüzde 30'u 'yüzde 25'i öyle bunu tyüzde 
50'ye çıkar diyoruz. Satıcı da satmaya mecbur. 

Köy hizmetleri için bakın şartlar da müsait. Şu söylediğim tfakam 
3 ,5 milyar doları geçti zannediyorum. Köy hizmetleri için bir ihaleye çık
tık Köy hizmetlıerini önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yapabilmek için. 
1000 dozer '1600 kadar greyder ve ayrıca bir miktar yükleyici için ihaleye 
çıktık. 

75 milyon dolar ihale yüzde 50 ucuz geldi. Muhammen bedelinin% 
50 altındadır. Onun üzerine dedik ki siz yüzde .50 de miktarlarını arttırın. 
Biraz daha fazla makina alalım. Çünkü memleketin hakikaten ihtiyacı var 
Bu da yüzde 100 kredidir. Bakın ıaçıkça söylüyorum. iBugün Türkiye'ye 
kredi verme ancak ve ancak Türkiye'nin şartları iyi olduğu takdirde ger
çekleşir. Bir tecrübe geçirmişiz, beş sene evvel :borç ödemeyecek duruma 
düşmüşüz. Onun için bu krediyi verenler bu hesabı çok iyi yaparlar. Gü
ney Amerika' da zamanın yıldızları olan Brezilya, Arjantin, (Meksika fev
kalade kötü duru~lara düşmüştür. Onun için kredi verenlerin hepsi fev
kalade dikkatlidirler. 

Dışarda bu işleri etüd edenlerin etüdleri bunu gösteriyor ki, Türki
ye'nin rakamları fevkalade rriüsbet rakamlardır. Bu sene turizm gelirleri
nin, brüt gelirlerinin her memlekette olduğundan çok daha iyi olduğunu 
görüyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar civarında tahmin ediyoruz. peçen 
sene bir çok iddialar yapıldı. İhracatınız azalacaktır diye. tik üç ayında 
da bazı problemler oldu biliyorum lbu sene. Temmuz ayında % 41 artmış
tır. İhracatımız. Hangi memlekette artmıştır. Ağustos ayında da 10 günlük 
tatil olmasına rağmen inşallah 600 milyon dolar üstünde olacak. İhracatta 
iyi bir t·empo içindeyiz. Diğer döviz geHrlerinde çok iyi tempo içindeyiz. 
Tabi üzüldüğüm bir nokta var. Anayasa Mahkemesinin bina satışını iptal 
etmesini. Bugün Türkiye'ye çok daha fazla döviz gelir Maalesef böyle, ba
kacağız nasıl olacağına bir ıkere daha gözden geçireceğiz. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Ben ekonomik durumla ilgili daha fazla birşeyler söylemek istemi
yorum. Yalnız bir konu üzerinde ·duracağım. Vergi konusu üzerinde şU:İıu 
söyleyeceğim. Vergi toplamaya mecburuz Bugün Katma Değer Vergisine 
ne basından ne de muhalefetten itiraz geliyor. Ne toplu konut konusuna 
muhalefette itiraz geliyor. Ne de imar affı meselesine. Vaktiyle yapılan iti
razları, propagandaları gözönünüze getirin. Demek ki doğru yapılan işler 
yerine oturursa seslerini çıkaramazlar. KDV bugün Avrupa ülkelerinden 
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geri kalmayacak tarzda yerine oturmuştur. Onların 2-3 senede oturttuk
ları vergiyi biz 6-7 ay içinde daha iyi işler hale getirdik. Her ay 100 milyar 
getiren bir tempoya geldik Önümüzde bazı vergi değişiklikleri var. Düşük 
gelirlerin daha iyi imkana kavuşmalarını sağlayacak, yani onları ferahla
tacak, 1 milyon sınırını genişletecek. Bazı imkanlar getrilmeye çalışılıyor. 
Bir misal vereceğim. Belki tarımda üzerinde \münakaşa ettiğimiz stopaj 
konusu ve defter tutmaya kaldırmayı düşünüyoruz. Stopajı biriki puan 
yükseltir, ondan sonra esnafta defter tutma limitlerini de yükseltmek is
tiyoruz. Orada maalesef böyle birşey imkanı yok ama orda da defter tut
ma limitlerini yükselteceğiz. Sonra menkul sermaye iradını toplamamayı 
düşünüyoruz. Biraz vergi sistemini basitleştirmeyi düşünüyoruz. Tabi bu 
son bir vergi reformu olacaktır. Tabiatıyla emlak vergisi konusunda ,tla 
şikayetler gelecektir. Gazetelerin yazdığı gibi ama insafla bakınız. Emlak 
vergisi rakamları o kadar erozyona uğramıştır ki, bugün emlak vergisi 
Türk maliyetine getirdiği masrafı karşılamıyor. 

Bakınız ben kendimden söyleyeyim. 1975 senesinde 1 milyon lira
ya bfr ev aldım. Bunu sonradan 5 milyon olarak beyan ettik. % 4' den 
verıdiğimiz miktar 20 bin TL. dir zalen yeni konutlarda da 1988'e kada.r 
emlak vergisi yok. Onu öyle kolaylaştırmışız. Ama ·şimdi. Biraz insaf et
mek lazım. O evin değeri çıkmış 30 milyona. füz hala 1'8 miJyon üzerin
den ödüyoruz. Olacak iş değil. Bu sene tabiatıyla daha adalet getirmek 
için şöyle bir değişiklik yaptınız. Hatırlayacaıksınız. Dedik 'ki bölge ba
zından sokak hazına inelim ki, yani Çankaya deyjnce Yıldız Mahallesi de 
var. Çankaya'nın ön tarafı da var. Herhalde Çankaya'nın ön tarafı bi
raz daha fazla değerlenecek. Yıldız Mahallesi öyr,le değerlenrrıeyecek. 

Konutun sayısını artıracağız. Başka çaremiz yok. Enflasyon ve konut 

yapımını hızlandınrsak kira meselesi kendiliğinden gelir. Konut mesele

sinde ençok sıkıntıya uğrayan memurlardır. Lojman meselesi eskisinden 

daha fazladır. Ama ben şahsen memurumuzun, lojmandan ziyade, ev 

sahibi olmasını tercih ederim ve hu sene inşallah memura kendisinin ve

dan bütçeye koymayı is.tiyoruz. İşçiler için de Sosyal Sigortalardan kre
di vermeyi kaldırdık. Sosyal Sigortadan belki bu peşinat üzerinde bir 

miktar vermeyi, aynı şekilde. Öyle bir sistem getirmeyi düşünüyoruz. 

İnşallah önümüzdeki yıl bunun tatbikatına başlarız. Bu suretle memuru

muzun büyük kısmını ev sahibi yaptıktan sonra kira prdblemi kendili

ğinden ortadan kalkar. Aslı budur. Bunu teker teker kontrol ediyorum. 

Şimdi bakınız yüzhin ıkonut, 200 bin tane kredi veriliyor. Bu fondan isti

fade edenlerin % 75'i memur ve işçidir. Özel sektörde ·veya kamu sektö

ründe. Hiç farketmiyor, demek ki, bu sosyal seleleden en çok onlar isti-
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fade ediyor. Önümüzdeki dönem biraz hareket1i bir dönem olacaktır. 
iktidar partisi olarak bize daha fazla sorumluluk düşer bunu fböylece bi
lelim. 

Bizim meseleleri suhuletle götiirmemizde fayda vardır. Yani şöyle 
söylemek istiyorum. Kavga yolunu katiyetle seçemeyiz. Hem memlekete 
hem kendimize yanlış yaparız. Biz önümüzdeki dönem daha ağır başlı 
dikıkatli, kavga yolunu aşmayacak tarzda hareket etmeye, kavga etmek 
isteyenleri de yatıştırmaya gayret etmeliyiz. Ben geçtiğimiz dönemde şu
nu müşahade ettim. Tecrübeli arkadaşlarımız da var. :Biz bize hareket 
hadiseleri daıhi olmuştur. Mecliste ibenim şahsıma, arkadaşlarıma, lbakan
larımıza, hakaret etmeye, varan hadiseler olmuştur. Bazı konularda ce
vap dahi vermemişizdir. Neden vermediğimizi söyleyeyim. Ceıvap verdi
ğinizde manşetlere ·çıkarsınız. O s1öylenen laflar daha büyük şekilde akis 
vurmaya başlar. Çoğuna cevap vermedik. Bir kere oldu. O kadar değil, 
işte onu da önledik. Cevap vermeyince 1hepsi olduğu gibi söner. Tecrü
be bunu göstermiştir. Ama kavgaya gidince o gün kavga yapmış olsay
dı, Mecliste ertesi gün büyük manşetler halindeydik. Çünkü herkes bu
nu 'bekliyordu. Bizde, 'basınımız genellikle kavgayı bir nevi manşete ge
tirmeye çok meraklıdır. Hani derler ki, bir köpek bfr insanı ısırırsa o 
manşet olmaz ama, adam köpeği ısırırsa manşet olur. Böyle hadiselere 
dikkat ediniz. Ben önüm.üzdeki .dönem bu gibi tahriklerin yapılalbileceği
ni zannediyorum. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Grup yöneticile
rimizin, gn1p başkan vekillerimizin bu konuda fevkalade ağırıbaşlı, dik
katli olması gerekiyor. Programımızda ve herhangi lbir düşüncemizden 
taviz verecek değiliz. Yani iyi geçinmenin yolu taviz vermektir diye kim
se düşünmesin, ıbiz gene ıbildiğini yaparız ama kavga etmeden. Şimdiye 
kadar hangi iktidar döneminde bu kadar çok kanun çıkarılabilmiş, bu 
kadar çok reform hareketi yapılabilmiştir. Hiçbir deıvre de ... Hepsini 
teker ·teker biliyorum. Yaptığımız vütün işlemler, !bir reform mahiyetin
dedir. Son 1,5 sene i1çinde 1çıkan kanunlara baıkınız. Hiç(bi:- devrede çık
mayan kanunların hepsi çıkmıştır. Üzerinde çok münakaşa edilen konu
lar, hiç münakaşasız geçmiştir. İmar Kanunu, Maden Kanunu, Toprak 
Tarım Reformu Kanunu, Kıyı Kanunu, hepsi rahatlıkla geçmiştir. Ama 
bu yöntemle geçmiştir. Ama geriye dönüp baktığımızda bu yöntemin 
faydası vardır. Bizi millet höyle görüyor. Önümüzdeki dönemde bazı ka
nunlar daha geçecektir. Demin söylediğim, Verıgi meseleleri var. Seçime 
gidiyoruz, seçimle ilgili kanun geçecektir tahmin ediyorum. Tarihini tes
bit edecek kanun geçecektir. Daıha 1başka ıkanunlarımız var ama biz ik
tidar olarak !birçok önemli kanunu geçtiğimiz iki senede yaptık. Onun 
için daha çok bundan sonrakiler, vergiler hariç birtakım düzenleme ka-
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nunlarıdır. Belki rötüş kanunlarıdır. Çok büyük reformist kanunların ge
lebileceğini zannetmiyorum. Partilerarası münaseıbetleri mümkün oldu
ğunca iyi ve ağırbaşlı bir tempo içinde, götürmeye gayret göstereceğiz. 
Arkadaşlarımızın özellikle meclis komisyonları bakımından ·çok dikkatli 
olmalarını tavsiye ederim. Bu sefer işimiz geçen senelerden biraz daha 
zordur. Komisyonlarımız sağlam olursa, komisyonlarımıza özellikle ar
kadaşlanmız devam ederlerse, ıbenim tavsiyem gruba yönetim kuruluna 
geçilecek olanlardan özellikle bu komisyon meselesinde, arkadaşlarımız
dan bulundukları komisyonlardan memnun olmayanlar varsa, onlar mü
racaatlarını versinler. Ona göre yeniden tanzim yapalım. Kim bulunduğu 
komisyıondan memnun değil, başka bir komisyon istiyorsa sırayla J, 2, 
3 ... diye yazın, ilkönce bu tercihim, sonra /bu, /bu diye yazsın. Memnun 
olmayan arkadaşlar 'bir de Genel Merkezde vazife alan arkadaşlarımızın 
mümkünse hareketli, yani önemli komisyon]ara hiç girmemeleri lazım. 
Çünkü Genel Merkezde de epey ağır işiniz var. Hem komisyon hem de 
arası beraber maalesef götürülemiyor. Genel Merkezde yardımcılık du
rumunda olan arkadaşlarımız daha çok Genel Merkezle uğraşsınlar. Gru~ 
yönetiminde vazife alan arkadaşlarımın da yine onların da komisyonlar
da vazife almalarına dikkat edelim, grupla uğraşsınlar onlar, ben tabi
atıyla daha fazla zamanınızı almak jstemiyorum. 

Şimdi seçimlerle ıbakarsak grup •başkan vekilleri, TBMM Başkan.

hık Divanı Üyeleri 2 tane Başkan Vekili, bir İ.dare Amiri, 4 tane Katip 
seçimi var. 

Genel Başkanınız olarak başlangıçta grup başkan vekilliği için bazı 

arkadaşlarımı tavsiye etmiştim. O devrelerde arkadaşlarım birbirlerini 
tanımıyorlardı. Ben bütün adayları az - çok tanıdığım için tavsiyede bu
lundum. Şimdi herkes çalışan arkadaşları gördü. Onun için, grupta, bu 

seçimlerle ilgili olarak şu ya da bu arkadaşımı seçin demiyeceğim. Yal

nız arkadaşlarımdan bir ricam olacak. Seçilmek isteyen arkadaş kulis 

yapalbilirler, kimse buna mani değildir. Yalnız, tecrübelerime dayanarak, 

gruplaşmalardan mümkün olduğunca kaçmanızı tavsiye ederim. Partile
rin hareketleri, gruplaşmalar yüzünden zaafa uğrayabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Şimdi önümüzdeki grup yönetim kurulu seçimini yapacağız. 2 tane 

grup başkan 'Vekilini sonra da 1 tane idare amiri ile 4 tane katibi ayn 
ayrı kağı.tlara, üzerlerine hangi görevler için aday olduklarım da ·belirte
rek yazın. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 

KENAN EVREN'E 12 EYLÜL HAREKATININ BEŞİNCİ YILI 

SEBEBİYLE GÖNDERDİGİ MESAJ 

12 Eylül 1985 

Sayın Cumhuribaşkanını 

Memleketimizde, huzur, güven, birlik ve bütünlüğü sağlayarak de. 

ınokratik rejimin yeniden kurulmasındaki unutulmaz hizmetlerinizi aziz 

milcUmiz daima hayırla yadedecektir. 

Bu duygularla 12 Eylül 'ün Beşinci Yıldönümünde zatıalilerine ve 

muhterem Cumhurbaşkanlığı Konsey] Üyelerine şükran ve saygılarımı 

arzeıderim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA YAPTIGI 
8'İNCİ BASIN TOPLANTISI 

16 Eylül 1985 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bugünkü 'ıbasın toplantımızı Türkiye'nin güzel ve tarih! şehri İstan
bul' da yapmaya karar verdik. Hiç olmazsa yılda bir kere İstanbul'daki 
basın mensuplarımızın da bize sorular yöneltmesini mümkün hale getir
mek istedik. Belki ileride basın toplantılarımızı 1Ankara ve İstanbul dı
şında başka bölgelere de götünfuiliriz. Memleketi gezerek, memleketimi
zin dertlerini prdblemlerini bizzat görerek, hem siz hem de biz, bu lbasın 
toplantılarını memlekette daha yararlı hale getirebiliriz. 

Programdan taviz vermeyiz, doğru olanı yaparız. Halkı korumanın 
tek yolu ibudur. 

Değerli Basın Mensupları, 

Bildiğiniz gibi devamlı olarak tekrar ettiğimiz bir husus var. Biz 
politikalarımızı tavizsiz 1olarak götürmek kararındayız. Taviz vermek ve 
idare-i maslahat yapmak için iktidar olmadık. Bize oy veren kitlelerin 
menfaatini korumak için bu tavizsiz politikamızı götürmek mecburiyetin
deyiz. 

Eğer orta -direğin sıkıntılarını en kısa zamanda 'çözmek istiyorsak, 
taviz veremeyiz ve vermemek mecburiyetindeyiz. Milletimizi seviyorsak 
yapmamız gereken de budur. 

Biz geçmişte 1örnekleri görüldüğij gibi, halka şirin görünmek ıçın 
suni fiyatlar ilan edebiliriz. İstersek, ekmek 50 kuruş, benzin 1 lira, tuz 
5 kuruş diye fiyat koya!biliriz. Bunun için 'kanun gerekmez. 

Hatta "geçen sene de tekrar etmiştim, istersek maaşları, bırakın iki 

misli, on misli bile arttırmamız işten bile değildir. Ama 1bu idare-i mas

lahatçılıktır. Bunun Türkiye'ye nelere mal olduğunu çok acı bir şekilde 
yaşadık. 

Enflasyon tahmin ettiğimiz ;gibi iniyor. 
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Kıymetli Basın Mensupları, 

Memnuniyetle belirteyim ki, en büyük mücadeleyi verdiğimiz enf
lasyon hızla aşağıya inmektedir. Enflasyon 1983'ün sonunda yüzde 60'
ların üzerinde gidiyordu. 1985«in Eylül ayının brtasmda ise enflasyon 
değişik endekslere göre yüzde 35 ile yüzde 4ü arasındadır. Ve yüzde 35'in 
altına doğru bir inişe geçmiştir. 

Bu rakamı değerlendirirken şunu unutmamak lazım. Türkiye 1985 
yılında !birkaç zor olay yaşamıştır. Ortak Pazar üyesi Yunanistan'ın bile 
uygulama cesaretini göstermediği Katma Değer Vergisi uygulamasını !baş
latık ve bu enflasyonu etkilemiştir. Bunun yanında Amerikan Doları son 
yıllarda en yüksek değer artışını '1985 ıyılında yaşamıştır. Bunların üze
rine bir de son 12 yılın en 'büyük kuraklığı da eklenince, enflasyonu dü
şürdüğümüz noktanın daha dikkatli bir değerlendirmesini yapmak ge
rekir kanaatindeyim. 

Biz bütün bu zorluklara rağmen, fiyat artışlarını çok makul seviye
lerde tutmayı başardık ve çeşitli çevrelerden gelen «.fiyat ayarlaması yap
mayın, subvansiyon yapın» teikinlerini de ·dikkate almadık. Çünkü, bi
zim tecrübemize .göre geçmişte sübvansiyon ifakire değil, zengine yara
mıştır. Bunun canlı örneklerini yaşadık. Benzine subvansiyon yapılmış
tır. Bundan fakir değil, zengin istifade etmiştir. . . 

Biz fakire •sübvansiyon zaten yapıyoruz. Yaptığımız sübvansiyon 
üstelik israf değildir. Şöyleki; biz faturaya vergi iadesi yöntemi ile faki
rin aldığı her şeyi zaten sübvanse ediyoruz. Aldığı et, süt, yumurta, zey
tin, ·peynir, ekmek, dbise, ayakkabı ve herşeyi yüzde 20 oranında süb
vanse ediyoruz. Geliri arttıkça bu sübvansiyonu azaltıyoruz. Bizim poli
tikamıza göre en sosyal adaletçi sübvansiyon budur. Bu sübvansiyonun
zengin istifa edememektedir. Kanaatimizce doğrusu da budur. Bu süb
vansiyon, yani yardım politikasını dar gelirlinin le'hine ileride da.ıha da 
geliştirmeyi, kuvvetlendirmeyi planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız de
vam edecektir. Faturaya vergi iadesi sistemine çiftçi, esnaf ve sanatkar
larla, serbest çalışanları 1986 yılı başından itibaren dahil edeceğiz. Onlar 
da vergi iadesi. alabileceklerdir. 

Döviz se:r1bestisi dövizi 'kaçırmamış, bilakis getirmiştir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Yine kıvançla söyliyeceğimiz bir konu (da Türkiye'nin 'birbuçuk
asırdan beri çözemediği döviz meselesini tbir çözüm yoluna koyduk. Yıl

lardır katı bir zihniyetle idare edilen kambiyo sistemini serbestleştirdik. 
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Türk lirasının yabancı paralara kGl!şı olan değerini devletin değil, banka 
sisteminin, piyasanın itayin etmesini mümkün hale getirdik. Ve memnu
niyetle belirtebilirim ki, artık özel bankalarımız dövizi devletten pahalı 
değii, devletten ucuz satar hale gelmiştir. Hem vatandaşın dövizine dev
letten daha yüksek fiyat vereıbilmekte, lhem de sattıklarında devletten 
daha düşük fiyata satabilmektedirler. Bu kararı aldığımızda çoğu kim
selerin tahmin ettiği gibi döviz fiyatları yukarı fırlamamış, bilakis aşağı 
düşmüştür. 

Döviz sisteminin seroestleşmesi sonucu TÜrkiye'den dışarı döviz 
kaçmamış, bilakis Türkiye'ye döviz akmaya !başlamış. Hatta ve hatta 
komşu ülkelerimizden bazı kişilerin Türk ibankalarında döviz hesabı aç
tıracak kadar Türkiye'ye güven ;duymaya başladığını memnuniyetle mü
:şahade ediyoruz. 

Geçim derdinin daha hızlı azalması yolu 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Şimdi de en önemli gördüğüm bir konuya değinmek istiyorum. 

Zaten Hükumet programlarımızın en önemli maddesi de budur. Bu 
·da geçim derdidir. Hedefimiz dar ve sabit gelirlilere her zaman ~nflas
yon oranının üzerinde ücret artışı vermektir.Ve nitekim 1985 yılında da 
vergi indirimleri, vergi iadeleri ve 'Ücret artışları ile yüzde SO'ye varan net 
bir ücret artışı verdik. 

Fakat burada müşahade ettiğimiz bir sıkıntı var. Benim vatandaşı
mın reel geliri artmasına rağmen, yani satınalma gücü artmasına rağmen, 
bilhassa ve çok büyük ölçüde kirada oturan vatandaşlarımızın sıkıntıla
rının arzu ettiğimiz ölçüde azalmasını biliyoruz. Bunu Hükümet olur 
'Olmaz da (biliyorduk. Çünkü Türkiye' de konut sıkıntısı lvardır. Konut 
sıkıntısı olduğu için kiralar maalesef enflasyondan hızlı artmaktadır ve 
kirada oturan vatandaşımıza verdiğimiz ücret artışı çoğu durumda kira 
ı0larak iyine cebinden fazlasıyla çıkıyor. 

Biz ibu meseleye gelir gelmez çözüm bulmak için bildiğiniz gibi bü
yük bir Konut Fonu uygulaması başlattık. Esasında Konut Fonu uygu
laması Cumhuriyet tarihinin en 'büyük sosyal programıdır. Konut Fonu 
uygulaması ile yılda yü:zJbinin üzerinde konut yapmayı hedef aldık. Ve 
nitekim bu uygulama sonucu 170 binin üzerinde konuta kredi vermeyi ba
·şardık. 'Çimento iç tüketimi 1984'de yüzde 17.5, 1985'in ilk yedi ayında 
ise yüzde 15.4 artmıştır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarsak, ko
nut üretimi yılda 2'0- 25 binin üzerine çıkmamıştır. Üstelik yapılan konut
ların çoğunun alt yapısı yoktu. 
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Biz insanca yaşanabilecek, her türlü alt yapısı ve üst yapısı olan 
komple şehir denebilemek siteler yapmayı amaçladık ve bu amaçla çok 
büyük kaynaklar bulduk. Konut Fonuna yapılan başvuruların yüzde 75'
ini incelediğimizde bunların işçi ve memur olduğunu görüyoruz. Biz, kira 
sıkıntısı çeken işçi ve memurumuzun sıkıntısını daha hızlı bir şekıilde 
çözmek için bir yol bulduk. Dar gelirli olan ve evi olmayan işçi ve me
murumuza, konutunu almak için yapacağı peşin ödemenin bir kısmını 
devletin ·ek kredi ile tamamlamasın1 planlıyoruz. -Devlet işçimize ve 
memurumuza içok düşük faizli bir kredi vererek evinin peşinatını ta
mamlamasına yardımcı olacaktır. Düşüncemiz, ibu yolla işçi ve mepıuru
muzun daha çaıbuk konut sahibi ola:bilmesi ıve kira derdinden kurtulabil
mesidir. Devletin kaynaklan arttıkça işçi ve memurumuza bu peşinat 
yatırma konusunda yapacağı yardımları da arttıracağına dair şimdiden 
söz veriyorum. 

Değerli B_asın Mensupları, 

Bu arada bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 
«Türkiye'nin .devamlı olarak kredi itibarı artıyor» diyorum. Bunu niye 
diyorum.Bunu niye diyorum? Bu 1konuya bu kadar ağırlık vermemizin 
nedeni nedir? Kredi it:iJbarı artışının Türkiye'nin pek çok sorununa daha 
hızlı ·çözüm getireceğine inanıyorum. Arta.n dış kaynaklarla ve artan kre
di itibarıyla 1işsizliği daha hızlı çözeceğimize, daha fazla yatırım yapaca
ğımıza inanıyorum. 

'Kredi iübarını arttırmak kanaatimce büyük başarıdır. Unutmaya

lım ki, yabancı bankalar DÇM'lerden, garantisiz borçlardan ve Güney 

Amerika' daki kötü tecrülbelerinden sonra bize şu son 1 ;5 yıl içinde 4 mil
yar doların üzerinde kredi vermişlerdir. Düşünmek lazım. Bankalar bun
ca kötü tecrübeden sonra Türkiye'ye bu kredileri neden veriyorlar,? Şimdi 
bunları niçin söylüyorum? Demek ki şu son ı ı,5 yıl içinde uygulanan eko

nomi politikası başarılı olmuştur. Eğer gidiş başarılı değilse, dolayısıyla 

ödemeler dengeniz kötü ise, döviz meselenizi çözmemiş iseniz bu ·kredi

] eri de alamazsmı.z. Bu kredilerin toplamı 2 trilyon liradan fazladır. Daha 
5 - 6 sene önce ilaç almak liçin bırakın parayı, kredi bulamayan bir ül
kenfo ge1diği durumu göstermek açısından şimdiki durumumuz iftihar 
edilecek bir durumdur. 

Eskiden /devletin bile ithalini yapamadığı ilaçları şimdi herhangi 

bir sade vatandaşımız bile rahatlıkla döviz alıp kendisi için ithal ede
biliyor. 
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Bu arada şunu da açıklıkla belirtmek isterim. Uluslararası Para 
Fonu (I'MF) ile olan ilişkilerimiz fde gayet iyidir ve en ufak bir sıkın
tımız mevzuıba:his değildir. 

İhracat artışı tekrar başlamıştır. Geçen yıla göre 7 aylık >rakamlarda 
yüzde 7 .6 artış 1olup, ticaret açığı yüz.de 3 .5 azalmıştır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Yine sizin de bildiğiniz bir konu var. İthal ettiğimiz tüketim mad
delerine itiraz 'edenler var. Halıbuki lbu itthalat toplam ithalatın % 3'ünü 
bile bulmak.maktadır. Ayrıca, bu ithal edilen tüketim maddelerinin çoğu 
da mısır, arpa giıbi yem maddeleri ıile buğday, pirinç ve yağdan oluşmak
tadır. Yani bunlar 1üks tüketim maddeleri değildir. Üstelik ithal ettiği
miz bu yabancı tüketim mallarının önemli bir kısmını 'da, eksik olmasın
lar, ülkemize gelen turistler satın almaktadır. Turizm patlamasında bu 
lüks tüketim maddelerini ithalatının da önemli bir payı vardır. Yoksa 
nescafo, viski gibi alıştığı şeyleri Türkiye'de bulamayan bir turist Tür
kiye'ye niye gelsin? Arap ülkelerinden gelen pekçok turist de ülkesinde 
bulamadığı malları burada ıbulduğu için Türkiye'yi terdh etmektedir. Bu 
sayede turizm gelirlerimiz bir milyar doların üzerine çıkacak bir tem
poda seyretmektedir. Unutmayalım ki, vatandaşımızın yaptığı bavul tu
rizmi durmuş, işçi dövizleri artmış, \kaçakçıların kandamarları kesilmiş, 
devletin vergi gelirleri bu sayede yükselmiştir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Üretim artışı, yılın ilk 7 ayının rakamlarına göre rekor seviyededir. 
Bunun somut göstergesi sanayideki elektrik •tüketimidir. Geçen yıla göre 
artış yüzde 12 civarındadır. Satışlar da çok iyi gitmektedir. Sadece 900 
bin adet renkli TV satıldığını söylersem, sanayi sektörünün üretim ive 
talep açısından durumu hakkınıda iyi bir fikir verdiğimi zannederim. 

Elektrik enerjisi üretimi ilk defa geçen •sene ve bu sene geçmiş 10 
yıl içinde yüzde lO'ların üzerinde artmıştır. 1984 başından beri program
lı elektrik kısıntıları kaldırılmıştır. Artık sokaklarımızı da aydınlatacak 
elektriğimiz vardır. Şehirlerimiz geceleri de Avrupa'daki gibi pırıl pırıl 
aydınlık olacaktır. Geçmişte okluğu gibi artık yaz saatine veyahut kış 
saatine çakılıp kalma meCburiyetinde değiliz. 

Değerli Basın Mensupları, 

1985 yılında tabiatın getirdiği zor şartlara rağmen, hiçbirşeyin yok
luğımu çekmedik. Kcışın çok soğuk, yazın da çok kurak geçmesine :rağmen 

getirdiğimjz kaliteli tdhum sayesinde üretimi büyük ölçüde arttırdık. 
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Böyle bir kuraklık geçmiş yıllarda olduğu ·zaman neler çektiğimi.m ha
tırlamak için lütfen hafızalarınızı yoklayınız. Kuraklık yıllarında hem 
çiftçimizin hem de tüketicimizin ne kadar çok sıkıntı çektiğini hepimiz 
iyi 'hatırlıyoruz. Kaliteli tohumun gelmesi sayesinde üretimin düşmemesi 
önlenmiş, ihracatın teşviki ve büyük şehirlerimizde kurulan üretici pa
zarlarının mevcudiyeti sayesinde de ma:hsulün değerini kazanması !büyük 
ölçüde sağlanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen seneden daha fazla 
hll!bubat almıştır. 130 milyarın ödenmesi tamamen bitmiştir. Tütün, pa
muk ve üzümde çok iyi bir yıl yaşanmaktaıdır. Ve bu konularda da üre
ticinin parasını alması meselesi tamamen çözülmüştür. Çay konusunda 
da bildiğiniz gibi mahsul alındıkça para ödenmektedir. 

Bugün üreticinin bizden en önemli talebi fazla olan mahsulünün ih
racatının sağlanması içindir. Biz de bu·'konuda soğan, patates gibi ürün
lerin ihracı için daha geniş imkanlar yarattık ve yaratmaya çalışıyoruz. 
Nitekim, kamyonunu dolduran üreticiye hiç bir sorgu sual sorulmadan 
ve bürakraside boğulmadan malını komşu ülkelere götürüp satalbilme im
kanını getirdik. 

Değerli Basın Mensupları, 

Bildiğiniz giıbi en önemli hedeflerimi:oden biri de gerçekçi sosyal 
adaleti getirmektir. Devamlı ·olarak «biz !hakiki sosyal adaletçiyiz» diyo
ruz. Ve bu anlayışımızın gerisinde şu yatmaktadır. Biz sadece dar gelirliye 
sübvansiyan yaparız. Zengine sübvansiyon yapmaya karşıyız. Demin de 
bahsettiğim g~bi en !büyük sosyal problemlerden birisi konuttur. Ve bu 
konuda da sübvansiyon yaparsak, sadece dargelirliye yapacağımızı söy
ledik ve nitekim memur ve işçiye konut için peşinat imkanı tanıdık. Bu 
da sosyal adalet 'anlayışımızın güzel bir göstergesidir. Konut programı 
Türkiye tarihinin en büyük sosyal programıdır. Dar ve orta gelirliyi konut 
sahibi yapmak, gelir .dağılımını düzeltmenin en hızlı metodlarından bi
ridir. Biz yılda 200 milyara yakın kaynağı konut sektörüne kaydırmakla 
gelir dağılımını düzeltmekte çok etkili bir metod kullanmış oluyoruz. İle
ride konut finansmanına, ticari banka sisteminin de girmesiyle konut 
üretimini daha da hızlandırabilecek, dolayısıyla gelir dağılımını çok daha 
hızlı bir şekilde düzeltme imkanını bulacağız. 

Değerli Basın tMensupları, 

Sosyal adalet anlayışımızın bir başka tezahürü elektrikte uygula
dığımız fiyat tarifesidir. Elektriği de az kullanana düşük fiyatla satıyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki az elektrik kullananların tÇok büyük çoğunluğu dar 
gelirlidk Dolayısıyla az kullanandan düşük fiyat alıyoruz. Çok kullanana 
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ise yüksek fiyat · uyguluyoruz. Bu sayede hakiki sosyal adaleti gerçekleş
tirdik. Kaynak israfını önledik, banka israfı önlenince şimdiye kadar !hiç 
kimsenin yapamadığı bir şeyi yapma imkanını bulduk. Bildiğiniz gibi 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin kalkınma birinci derecede ön
celikli bütün köylerinin 1983 sonuna kadar •sadece % 32'sinde elektrik 
vardır. Halıbulçi artan kaynaklar sayesinde geri kalan % 168 nisbetindeki 
elektriksiz köylerin elektirifikasyonunu 1987 sonuna kadar bitireceğiz. 
Düşününüz ki, 65 ··küsur senede 'bu bölgenin sadece % 32'sine elektrıik 
götürebilmiş ve geri kalan % 68'ine ise 4 sene ·içinde :.elektrik götürülmüş 
olacaktır. Bizim sosyal adalet anlayışımız budur. Yoksa şehirdeki vatan
daş 10 ampüllü avizeyi yakarken, köydeki !vatandaşın karanlıkta otur
ması bizim sosyal adalet anlayışımıza kesinlikle sığmaz. 

Biz yine aynı şekıilde telefonda da adaletli bir fiyat uygulamasına 
gittik. 'Telefonu çok kullanan çok, az kullanan az ödemektedir. Artan 
kaynaklarla Türkiye'nin nerede ise 300 ayrı merkezine otomatik telefon 
götürme imkanını bulduk. Ve bu otomatik konuşabilen merkez sayısı 
çok yüksek bir hızla artmaktadır. Artık köylümüz 1otomatik telefonla Av
rupa ile konuşabilmekte, malını Satmak için Almanya pazarındaki piyasa 
fiyatiannı öğrenebilmektedir. Bu Türkiye' deki modernleşmenin, hızlı ge
lişmenin en güzel 'işaretlerinden biridir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Bildiğiniz gibi Anavatan Partisi Programında yüksek önceliği haiz 
konulardan bir tanesi de yetersiz 1beslenmeyi önlemekti. Bilhassa hamile 
kadınlarda ve yeni doğan çocuklardaki yetersiz beslenme ülkemizde ön
celikle çözülmesi gereken bir prolblemdir. Zihni gelişmenin sağlıklı ola
bilınesi için hamilelikte 1ve yeni doğduktan sonra çocuğun iyi beslenmesi 
gerekmektedir. Biz bu maksatla, Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı bün
yesinde yeni_ bir program başlatıyoruz. Bu programın hedefi hem bes
lenme konusunda yeterli ,eğitimi sağlamak, hem de hali vakti yerinde ol
mayan insanlarımıza maddi yardım yapmaktır. Hamile kadınların ve 
yen: doğan çocukların yetersiz veya yanlış beslenmesi önlendiğ·i zaman 
yen: yetişecek nesil daha zeki, daha !kapasiteli gelişme imkanını b~lacak
tır. 

Çocuklarımız için de dünyada en büyük sayılan bir aşı kampanyası 
başlattık. 5 milyon çocuğumuzu hedefleyen bu aşı kampanyası bebek 
ölümlerini şu anda olduğu binde 90'landan binde 40'ların altına indirmeyi 
hedeflemektedir. Bu da sosyal adalet konusunda yaptığımız çalışmalar 
hakkında çok iyi bir fikir vermektedir. 



Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak 

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını hızla azaltmak için bildiği
niz gibi Doğu ive Güneydoğu bölgelerimize büyük önem verilmekte, bura
larda kamu kesimi tarafından sürdürülmekte obn alt yapı yatırımları 
dikkatle takip edilmektedir. Bu yatırımh.ı.rın gerçekleşmesindeki müsbet 
neticeler, özel sektörün de bu bölgelere yatırım lyapma şevkini artırmıştır. 

Bu cümleden olarak, 1985 yılının ilk 8 ayında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde 238 milyar lira tutarındaki 116 1proje için teşvik 
belgesi verilmiştir. Bu rakam, 1984 yılının aynı dönemine göre yaklaşık 
6 katlık bir artışı ifade etmektedir. 

Genel bu bölgelerimizde sulamayla ilgili yatırımlara öncelik veril
miş. birıçok barajın temeli atılmış ve Kamu Ortaklığı Fonundan, ;bu böl
gelerimizde yarım kalan sulama tesisleri ile hidrolik santralların ikmali 
için kaynak transferi yapılmıştır. Sivas, Erzurum, Erzincan, ·Bingöl gibi 
illerimizde yarım kalmış tesislerin tamamlanabilmesi için gene bu fon
dan kaynak temini yoluna gidilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde çalışanların çok büyük bir kıs
mı hiçlbir vergi ödememektedir. Bu vatandaşlarımızın çoğu, !faturalı ya
şam sayesinde üste para bile almaktadırlar. Buralarda çalışanların as
gari geçim indirimlerini yü~selterek, çok daha az vergi vermelerini ve 
pek çok durumda hiç veııgi vermemelerini mümkün hale getirdik. 

İktidarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu !bölgelerinde bulunan kal
dırmaya kararlıdır. Bu illerimjzin makus talihini yenmeye azmettik. 

Sosyal adalet anlayışımızın diğer bir veçhesi de yine gelişmişlik fark
larmı ·şehirler bünyesinde kaldırmaktır. Bu bakımda~ gecekondu bölge
lerine götürülen hizmetleri büyük ölçüde arttırdık. Büyük şehirlerimizin 
gecekondu bölgelerine bakın. Yol, su, kanalıizasyon, elektrik hizmetleri 
geçmiş yıllardaki ile karşılaştırılamıyacak kadar hızlandırılmıştır. Dev
let bütçesinden belediyelere \daha fazla kaynak vermekle kalmamış, bir 
de dış krediler bulup, belediyelere tahsis etmiştir. Artan kaynaklar, ar
tan para sayesinde gecekondu bölgelerimizin, su, kanalizasyon, yol ve 
elektrik meseleleri çok daha ·hızlı bir şekilde çözümlenir hale gelecektir. 
Kanalizasyon yatırımları 1984 ve 85 yıllarında gerçek değer olarak geç
miş yıllara oranla 2 ile 2.5 misli arasında artış göstermiştir. Nitekim 13 
yıl sonra gecekondu bölgesi diye bilinen bölgelerimizin çoğu eskisiyle 
kıyaslanamayacak oranda gelişecek, modernleşecektir. ' 

Son iki yıl i1çinıde yaptığımız önemli işlerden biri de vergi .'adaleti 
yönünde sağladığımız başarıdır. Eskiden bütün veııgi yükü ücretlinin, dar 
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gelir linin üstündeydi. Halıbuki şimdi ücretlinin yükü fiyice azalmış ve 
Devlet eskiden vergi ödemeyen kesimden etkili bir şekilde vergi toplama
ya başlamıştır. Ücretliler 1979 yılında gelir verıgisinin yüzde 65'ini. 1öder
ken, 1985 yılında bu yüzde 38'e düşmüştür ve daha da azalacaktır. 

Vergi kanunlarını da basitleştirerek mükellefin ve Devletin daha ra
hat çalışmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sosyal güvenlik müessesesini de yaygınlaştırmak için tarımda ça
lışanların da sigortalı olabilme imkanını yarattık ve uygulamaya geçtik. 
Hükümetin, refa!}ıı tabana yayma ve sosyal adaleti uygulamaya koyma 
açısmdan etkili olacak bu 1program tarım alanında çalışan ve ·hiçbir te
minatı olmayan milyonlarca insana güvence getirecektir. 

Hükümetimiz, küçük esnaf ive sanayi sitelerine, programında çok 
yüksek bir öncelik vermiştir. 1975 yılından itibaren başlatılan 190 sitenin 
102'sinin temelini 1984 ve 1985 yılında attık. Yine aynı şekilde bitmiş 96 
sitenin 150's1inden fazlası 1984 ve 1985 senesinde da!ha fazla para aktarı
larak bitirilmiştir. Başlattığımız bu hız ile esnaf ve sanatkarlar geçmişte 
hayal edemedikleri bir tempoda insanca yaşabilecek ve çalışabilecek dü
zenli işyerlerine kavuşacaktır. 

1975 yılından itibaren başlatılan 190 Küçük Sanayi Sitesi'nin 102'si 
1984- 1985 yılında 'başlatılmıştır. Bitirilen 27.139 işyerinin 11.878'i ise 
1984 - 1985 arasında ikmal edilmişti. Bu mutluluk verici rakamlar esnaf ve 
sanatkarımıza Hükümetimizin verdiği önemi müşahhas bir şekilde gös
termektedir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Dış politikamızda, temel doğrultumuz olan barışçı, dengeli ve çok 
yönlü yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, 
Batı'da güçlü bir Türkiye, İslam alemi ile Doğu'da daha da itibarlı ola
caktır. Yine, İslam alemi ve Doğu ile münasebetlerini ileriye götürmüş 
olan Türkiye'nin Batı'daki itibarı daha da yükselecektir. Türkiye'nin 
Doğu ile Batı arasında gerçek anlamda bir köprü olduğuna inanıyoruz. 

Batı ile ilişkilerimizde şüphesiz menfi etkileri olan lbazı unsurlar 
mevcutur. AET bünyesinde olsun, . Avrupa Konseyi çerçevesinde olsun, 

geçmişteki bazı gelişmelerden kaynakl:man ve organize bir hareket ha
line 'dönüşmüş olan aşırı uçlar, maalesef Batı ile ilişkilerimizin menfi bi
çimde etkilenmesinde amil olmaktadır. Tabiatıyla Türkiye' de istikrarın 

bozulmasında menfaat görenler ile tarihe gömülmesi gereken bazı olay 
ve anlaşmazlıkları sürdürme yolunu seçen çevreler de faaliyetlerini ara-
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lıksız sürdürmektedirler. Ama şu gerçek ortadadır. Siyasi ve ekonomik 
istikrara yeniden kavuşmuş olan Tür~iye'nin dünya sa!hnesindeki itibar 
ve ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. İki yıldır gerek Türkiye'ye yapılan 
ziyaretler, gerek bizim dış ülkeleri ziyaretlerimizin yoğun trafiği bu ger
çeği açık seçik ortaya koyan gösteı:ıgelerden sadece bir1dir. 

ABD, Batı Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Belçika He genelde 
iyi ilişkiler idame ettirmekteyiz. Hatta Norveç ve İsveç gibi ülkelerle iliş
kilerimizde de ilerleme müşaıhade edilmektedir. Türk - !Fransız münase
betlerinde de her iki tarafın ilişkileri düzeltme arzusu . hissediliyordur 
zannediyorum. 

A:ET ine ilişkilerimizde gözlenen dur.gunluğun temel · nedenıi daha 
çok iktisadidir. Ülkemizin fbazı alanlardaki rekaıbet gücünden çekinen 
üye ülkelerin birtakım siyasi bahanelerin arkasına saklanmakta olduk
ları kanaati bizde gittikçe kuvvet kazanmaktadır. 

Yunanistan ile ilişkilerimize gelince, biz aramızdak.i meseleleri da
ima iyi komşuluk ve her iki ülkenin menfaatleri \çerçevesinde ele aldık. 
Bu nedenle de Yunanistan ile devamlı bir dialog arayışı içinde bulunduk 
Hatta karşılıklılik dahi gözetmeden Yunan vatandaşlarına lbazı kolaylık
lar sağladık. Çünkü inanıyoruz ki, Türk ve Yunan halkları arasında düş-
manlık yoktur. Husumet havası, Yunan Hükümetince, iç politika he

sapları yüzünden estfrilmekt.edir. Şunu bir kere daha ifade etmek isti
yorum. Türkiye, Yunanistan ile, samimi olarak, devamlı lbir dialog ve an
laşma arayışı içinde olmuştur. Bu tutumumuzda ısrarlı davranmak isti
yoruz. Ancak tek taraflı iyiniyetin de bir sınırı olmalıdır. Bu olumlu yak
laş1mım1z Yunan tarafının hasmane tutumu ile taban :tabana zıt düşmek
tedir. Yunanistan Hükümeti'nin bu tutumu değişmediği ıtakdirde, bizim 
de Yunanistan'a müteveccih siyasetimizi gözden geçirme mecburiyetinde 
kalmamız gerekebilir. Bugün Türk - Yunan münasebetlerinde hissedilen 
nisbi sezginliğin, ileride ilişkilerimizin .düzeltilmesi !istikametinde bir 
işaret olmasını temenni ediyorum. 

İslam alemi ve Arap ülkeleri He iktisadi ve siyasi münasebetlerimiz 
istikrar içinde hızla gelişmesine devam etmektedir. Türkiye'nin, bu ülke
lere karşı izlediği gerçekçi politika ve kavuştuğu siyasi ve ekonomik is
tikrar sayesinde it:ilbarının fevkalade arttığı bir gerçektir. Bir yandan ge
nelde Arap ülkeleri, diğer yandan Pakistan, Bangladeş gibi diğer müslü
man ülkeler artık Türkiye'ye, örnek alınacak bir kardeş ülke ve İslam ale
minin önde gelenlerinden biri gözüyle bakmaktadırlar. 

Bu sene, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin Uzakdoğu'ya açılışında 
da şahit olundu. Japonya, Çin gibi Uzakdoğu'nun çok önemli ülkelerine 
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resmi ziyaretlerde bulundum. Dışişleri Bakanımız Avusturalya ve Yeni 
Zelanda'ya gitti. Ekonomisini dış dünya ve serbest rekabete açan Türlü
ye'nin Uzakdoğu ülkeleri de, bundan böyle, daha yakın ilişkiler içinde 
bulunması tabiidir. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, Doğu Bloku ülkeleri ile müna
sebetlerimizde gözle görülür bir canlanma görülmektedir. Bunda, iktisadi 
gücümüzün artmasını ve bu ülkelere karşı uyguladığımız yeni ekonomik 
ve ticari yaklaşımın şüphesiz büyük rolü olmuştur. 

Esasen, Türkiye, herkesle iyi geçinmeyi kendisine siar edinmiş bir 
ülkedir. Büyük Atatürk'ün temel ilkelerini çizdiği bu barışçı yolda sebat
la ilerlemeye devam edeceğiz. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bu hükümet değişik bir hükümettir. Öncelikle, yeni kurulan bir par
tinin hükümetidir. Genç ve dinamik kadrolardan oluşmuştur. Meclisimiz 
de çok genç bir Meclistir. İlk 1,5 yılımızda şimdiye kadar hiç kimsenin 
cesaret edemediği işlere el attık ve bunları başardık. 

Özetle t·ekrarlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz: 

Bakanlık sayısını azalttık. Teşkilat Kanunlarını çıkardık . Bütün ba

kanlıkların taşra teşkilatını yeniden organize ettik. Personel reformunu 
getirdik. KİT'leri serbest bir rekabet ortamında çalışır hale getirdik. Top

lu Konut, Destekleme ve Kamu Ortaklığı Fonlarını kurarak, bir sene içe
risinde 400 milyar lira civarında bir imkanı konuta, birçok baraj , köprü, 
otoyol gibi işlere, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kalkınma ile ilgili 

birçok ;·önemli proje, sanayi sitelerine, öğrenci yurtlarına tahsis ettik. 

İlkokul çağındaki çocukların gıda yandımı yapılması uygulamasını baş

lattık. Kaliteli tohum ithalini, üretimini teşvik ettik. İmar affını getire

rek gecekondulara tapu verdik. 

Belediyelere devlet bütçesinden daha fazla para vermeye başladık. 
Şehirlerimizin görüntüsü değişmeye başlamıştır. Kentlerimizde daha te
miz, da!ha güzel !binalar, daha güzel yeşil sahalar, parklar, çocuk bahçe
leri kurulmaya başlanmıştır. 

Faturaya vergi iadesi uygulamasını getirdik. 1986 başında bu uygu
lama esnaf, sanatkar ve çiftçiye, serbest çalışanlara da teşmil edilecek
tir. Bu suretle, ücretle çalışanlarda 1980'lerin başında yüzde 65 olan gelir 
vergisi yükü bugün yüzde 38 civarına düşmüştür. 
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Yeniden değerlendirmeyi getirerek teşebbüslerin güçlenmesini sağ
ladık. Servet beyanını kaldırdık. Doğu ve Güneydoğu'ya gerçekçi yatı
rımlan, yatırım teşviklerini, çalışanlara daha yüksek vergi indirimlerini 
getirdik. 

Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin adım adım azaltılması çalışmalarını 
başlattık. İhracatı 8 milyar dolar giıbi yüksek bir seviyeye çıkarıyoruz. 
Bugün fert başına ihracatımız, geçmiş yıllarla mukayese ettiğimiz zaman 
160 dolara, eski rakamların 10 misline yaklaşmıştır. ıBüyümeyi son 8 yı
lın en yüksek seviyesine çıkardık. Turizm gelirleri çok büyük ölçüde art
mıştır. Bu yıl 1 milyar doların üzerinde turizm geliri beklenmektedir. 
Bu rakamlar, Türkiye'de bir süre önce hayal bile edilemezdi. 

İ tıhalat liberasyonu ile kaçakçıların ve karaborsacıların kan damar
larını kestiık. Türkiye'yi Ortak Pazar'a tam üye yapma yolunda gümrük 
ve kambiyo mevzuatını Avrupa'ya benzer hale getirdik. Serbest bölgeleri 
çalışır hale getirme doğrultusunda çok önemli adımlar attık, kanunları
nı ve kararnamelerini çrkardık. Kiralama Kanununu çıkarara!k mevzua
tımıza çok büyük bJ.r yenilik getirdik. 

Sanayimizin kur politikası ile korunmasını esas aldık. İhracat ve 
ithalatı geliştirerek, sel1bestleştirerek, halıkımıza da:ha kaliteli, daha ucuz 
sanayi malı verilmesine en büyük faydayı sağladık. Bu politikadan vaz
geçmemiz mümkün değildir: Çünkü biz şuna inanıyoruz. ·serbest bir or
tamda, ihracat ve ithalattın arttığı dönemde malın ıkalitesi yükselecek ve 
Türk sanayii dışa daha fazla açılacaktır. Nitekim son iki yılda sanayi 
mamullerinin ihracatımızdaki payı yüzde )77'ye gelmiştir. Bu rakam, 
1979' da yüzde 35 civarındaydı. O yıldan bu tarafa ihracat hacminin 2 
milyar dolardan 8 milyar dolara fırladığı dikkate alınırsa bu rakamın 
önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Bugün 3000 \kalemden fazla sanayi 
malı ihraç edilebilmektedir. 

Sanayinin korunmasındaki temel kur politikası ve makul gümrük 
hadleridir. Anormal gümrük hadlerinin gerisinde biz halkımıza ızdırap 
çektiremeyiz. Bu kalitesiz malı ille alacaksın diye halkı zorlayamayız. 
Bu politikalar artık mazide kalmıştır. 

İthalatın serbestleşmesi, kolaylaşması, liberal bir politikanın taki
bi sanayicilerin hammadde stoklarını asgariye indirmiştir. Böylece şir
ketlerin finansman meselelerine çok daha geniş, da:ha modern bir hüvi
yet kazandırma imkanı getirilmiştir. Serıbest böLgelerin faaliyete geçmesi 
konuya yeni bir hız kazandıraca!ktır. 

Türkiyenin ekonomik itibarını, siyasi itibarını büyük ölçüde artır
dık. Bugün herkes Türkiye'ye baıkmaktadır. İktisadi incelemeler yapan 
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grupların, Dünya Bankası olsun, IMF ve OECD Teşkilatı olsun, bütün bu 
kuruluşların gözünde Türkiye en müspet yolda bir ül:ke olarak görülmek
tedir. Dünya finans çevreleri Tüt.kiye'yi örnek olaraık göstermektedirler. 

18 ay gibi kısa bir zamanda 4 milyar dolara yakın kredi aldık. Bu
nunla ·bir çok önemli proje realize ediliyor. Bu suretle işsizliğe çare bul
ma yolunda önemli adımlar atıyoruz. 

Bunlar yaptıklarımızın sadece bir bsmının ana başlıklarıdır. Mem
nuniyetle itiraf edeyim ki, Hükümetimizin en zor dönemjni başarıyla ge
ride bıraktık. Hükümet olduktan sonra geçen bu devre bizim kanaatimiz
ce yeni 'programları uygulamaya koyduğumuz için en zor devremiz ol
muştur. Bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Yeter ki, her za
man tekrar ettiğim gibi gereksiz kavgalarla kendimizi yıpratmıyalım, 
gücümüzü bitirmiyelim. Gereksiz kavgaların Türkiye'ye nele.re mal oldu
ğunu pek yakın geçmişte yaşamadık mı? 

Gelişmiş ülkeleri yakalamayı hayal ederken biz kavga edersek on
lara '.nasıl yetişebiliriz? Türkiye'de dünyadaki gelişmelere dar çerçeveyle 
değil, ıgeniş bir bakış açısıyla 'bakaıbHdiğimiz zaman ıbu kaVıgalardan ken
dimizi daha rahat sıyıracağımıza inanıyorum. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Üzerimize ~or bir görev aldık. Bu görevi büyük bir mutlulukla ve 

hizmet verme heyecanıyla layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. 

Bu duygularla siz sayın basın mensuplarına sevgiler ve saygılar su
narım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

BAŞBAKANI SAYIN ZHAO ZİYANG'A ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN 

MİLLİ GÜNÜ DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJI 

His Excellency 
Zhao Ziyang 
Prime Minister of the People's 
Republic of China 

18 Eylül 1985 

On the occasion of the National Day of the People's Republic of 
Ohina, I would like to extend to Your Excellency on behalf of the Govern
ment of Turkey and on my own behalf my heartfelt congratulations to
gether with my best wishes for Your personal health and happiness ~s 
well as for the progress and prosperity of the people of China. 

While cherishing the fond memories of my important visit to Your 
country, I earnestly hope that the bonds . of friendship and cooperation 
between the Republic of Turkey and the People' s Republic of Ohina wilI 
be further strengthened and consolidated to the benefit of our respec
tive countries in the years to come. 

Please accept, Excellency, on this occasion the assurances of my 
highest consjderation. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ALMAN DEMOKRATİK 

CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN WİLLİ STOPH'A 

ALMAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ MİLLİ GÜNÜ 
SEBEBİYLE GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJI 

Ekselans 
Willi Stoph 
Alman Demokratik Cumhuriyeti 
Başbakanı 

18 Eylül 1985 

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin Mili günü münasebetiyle, Zat-ı 
Ailelerine, Türk Hükümeti ve şahsım adına tebriklerimi ve Alman Demik

ratik Cumhuriyeti halkının refahı için en iyi dileklerimi sunmak isterim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BÜYÜK İSTANBUL KANALİZASYON 

PROJESİ (YENİ KAPI ARITMA TESİSLERİ) TEMEL ATMA 

TÖRENİNDEKİ KONUŞMA 

18 Evlül 19fVi 

«AlJ~'ın özenip bezenerek yarattığı İstanbul 'un sahillerini ve Ha
liç'i kurtarmak için 250 milyarlık bir yatırımı başlattık» «Burada 
ve Kadıköy'de yapılacak arıtma sayesinde denizlere pis suların akması 
önlenecek. Her taraftan denize girilecet . İktidar olarak şehirlerin kal
kınmasına büyük önem veriyoruz. Artı 1_;,: ha~kın yüzde 50' den fazlası şe
hirlerde oturuyor. Büyük Şehir Belediyeleri'nin kaynak ve imkanlarını 
en az 3 misli artırdık. Devlet Şu İşleri'ne ilave imkanlar verip Büyük
çekmece Su Projesi'ni 5 yıl yerine 2 yılda bitirmeyi planladık. Bu sene 
Anadolu Yakası'nda Darlık Barajı'nın da temelini atacağız. Böylece 2 sene 
içinde İstanbul'un 2000 yılına kadar su problemi ortadap. kalkmış ola
cak. Nasıl ki elektrilksiz tek köy dahi lmakmamayı hedef almışsak, şe
hirlerin de su meselesi kalmayacak, İstanbul'un kanal ve su meselesinin 
halli için iç ve dış kaynaklan seferber ettik.» 

1988'e kadar Haliç'i yosundan mavi yapmak için çalışmaktayız. 

Haliç kıyılarındaki eğlence yerlerini, park ve bahçeler. hayal değil, ya
kında gerçekleştireceğiz. 

Yaptığımız işler eski ile mukayese bile edilemez. 

«Şehri güzelleştirirken bazı işyerleri ve sanayiin taşınması gere'k
tiğini, aslında kimseye zulüm yapmak istemiyoruz.» «Sizleri izbelerden 
kurtarıp düzgün işyerlerine taşıyacağız. İkitelli, Mahmutbey çevresinde 
40 bin işyeri yapılması için kurulan kooperatiflere her türlü yardım ve 
desteğin yapılması talimatını verdim. Bunlar süratle bitecek. Esnafa son 
iki yılda, 19 yılda yapılanların yansı kadar işyeri yaptık.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN İLE 

YAPTIGI HAFTAUK GÖRÜŞMELERDEN ÇIKARKEN BASIN 
MENSUPLARINA ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ AÇIKLAMALARI 

20 Eylül 1985 

Öncelikle Fener1bahçe takımını, Bodeoux takımına karşı galip gel
mesinden dolayı tebrik ederim. Önceki akşam Galatasaray maçını TV' 
den takip ederken bir yandan da radyodun Fenerıbahçe maçını dinlemek
teydim. Maç anlatan spiker üçüncü golü anlatırken o kadar heyecanlan
dım ıki, bayılacak sandım. Fenerbahçenin galibiyeti sadece bir maça ait 
olmamasını, sürekli olmasını dilerim. Ayrıca Galatasarayı da başarısından 
dolayı tebrik ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza hükümetin çalışmaları hakkında haf
talık bilgi arzettim. 

Hükümet olarak Filipinlerde ibir büyük elçilik, ayrıca iki yerde de 
ticaret müşavirlikleri kurma kararı aldık. Bu teşebbüsler hükümetimizin 
uzakdoğu ülkelerine verdiği önemi göstermektedfr. Son 4 - 5 yılda özel
likle son 2 yılda Türkiye-Japonya ilişkilerimizde büyük gelişme tesbit 
edilmektedir. 

20 -26 Ekim 1985 tarihleri arasında Birleşm] ş Milletlerin Kurulu
şunun 40. yılı toplantılarına ·katılmak üzere ABD'nin ~Newyork şehrine 

gideceğim. Bu gidişimde çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları 
ile ayrı ayrı görüşmeler yapacağım. Bu gidişimde Andreas Papandreu 
ile bir görüşmemiz olmayacak. Eğer karşılaşırsak tokalaşırım. 

Biliyorsunuz ka:binede bir değişiklik yapıldı ve bu değişikliğe göre 
devlet bakanları arasında iş bölümü de değiştiri!dl. Her gelen arkadaş
tan kabiliyeti ve bilgisine göre istifade ederiz. 

Hükümet olarak IMF ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Ge
nelde ülkemizin ödemeler dengesi bakımından bir problemi olmadığı 
için IMF ile süresi biten anlaşmalarımız yenilenmiyecektir. Ancak IMF 
ile münasebetlerimiz devam edecektir. Beş yıldır. IMF'yle yaptığımız 

işbirliği, bizim politikamızın tesisi ve IMF'nin desteği ile dünyada eşi az 
görülecek şekilde başarılı olmuştur. 
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Hükümet olarak yoğun bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Meclisin 
önünde Bütçe, Vergi Usul, Gelirler ve Kurumlar Vergisi tasarıları bu
lunma!kta bu tasarılar üstünde hükümet olarak son çalışmaları yapmak
tayız. Bakanlar Kurulu önümüzdeki hafta toplanacaktır. 

Sık sık sorduğunuz bir soru af konusu; Affın çok ciddi bir mesele 
olduğu kanaatindeyiz. Etraflı bir şekilde incelenmesi lazım. Herkese 
yararlı kimsenin itiraz edemeyecği çözümler ıbulmaya çalışıyoruz. Şöy
lemi, böylemi, olur ımu olmaz mı onu inceliyoruz. !Dikkatli ıdavranıyoruz. 

Afla ilgili seçim beyannamemizde bir sözümüz yoktur. Konunun 
Meclis açıldıktan sonra ele alınabilceğini söyledik. Nitekim bakanlar ku
rulunda ve grupta ele aldık. Bakanlar kurulumuzda /1 veya dki kere görü
şiirüz. Aııkasından Meclis grubullluzda belki 2 - 3 celsede. görüşürüz. 
Ondan sonra icalbederse, ki icap edebilir, muhalefet partileri licierleri 
ile bu konuyu görüşürüz. Bir kosensusa varmayı düşünüyoruz. 

Af için acelemiz yok. İki sene beklemişsiz zaten. Basında mahkum
lara zaman zaman kader kurbanı deniByor, niye kader kurbanı olsun
lar, yani hiçbir şey yapmamışlar, biz mi içeri sokmuşuz? Kader ku:rıbam 
denilince tesadüfi içeri girmişler anlamı çıkıyor. Yok öyle şey. 

Açıklamak istediğ~m bir . baş'ka husus Anayasanın 84. maddesi ile 
ilgili hususlardır. Bu düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz
ettim. 

«HP, SODEP'le birleşmek istiyor. Bu birleşme 84. maddeye uygun 
mudur, değil midir? Bu konuda bir fikir beyan etmiyorum. Bu benim de 
vazifem değildir zaten. Hukukçular inceler, bir karar 'verilir, eğer bir 
şüphe varsa, o vakit bu birleşmeyi de daha hukuki yapmak lazım. 84. 
maddeyi sağlam bir şekle getirelim. Yani herhang~ bir açık kapı bırak
mayalım. Bu maddeyi değiştirdikten sonra geçici bir madde ile tatıbi
katı 1-1,5 ay sonraya bırakalım. Bir formüle lüzum kalmadan partiler 
birleşsin. Milletvekilleri de istedikleri partiye girsinler. Böylece dışar
daki partilerin parlamentoda temsili mümkün olur. Bu meseleyi parti 
organlarında görüşmüş değiliz. Ama önümüzdeki günlerde bakanlar ku
rulunda görüşebiliriz.» 

/ 577 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN PORTEKİZ'DE MEYDANA GELEN 

TREN KAZASI SEBEBİYLE PORTEKİZ BAŞBAKANI SAYIN 

MARİO SOAREZ'E GÖNDERDİGİ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

His Excellency 
Mr. Mario Soarez 
Prime Minister of the Republic 
of Portugal 

20 Eylül 1985 

I was deeply grieved by tıhe news of the train crash which took a 

heavy toll on human lives. On this sad occasion, I would like to convey 
to Y qur Excellency and to the families of dıe victims my heartfelt 
condolences. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESENBOGA HAV AALANINDA 

GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIK.LAMALAR 

21 Eylül 1985 

1 ~86 yılı içinde gelir vergilerinde tek ve yüksek bir oran düşünmek
teyiz. Bu durumda Veı:ıgi İadesi oranında % 30-35 olabilecektir. Asgari 
ücret konusundaki eleştiriler biraz insafsızca yapılmakta Kalkınmada Ön
celikli Bölgelerde asgari ücret 46.400 lira olmaktadır. 

Vergi iadesindeki oranlarda bir piramit gibi tabandan tavana kade
meli olarak yükseltilmesiyle maaş ve ücretleri düşük olanların daha çok 
vergi iadesi alabilecektir. 

Emlak Vergisi Belediyelere bırakılacaktır. Vergi oranı % 46 yük
seltilecek, zirai kesimde defter tutma mecburiyeti kaldırılacaktır. Telif 
kazançlarda . % 1 O vergilendirmeye gidilmesi düşünülmektedir. 

Gelir vengisi için qe «Bel_\(i şu düşünülebilir. Tek bir veı:ıgi nispetini 
herkese tatlbik edersiniz, ama faturalı vergi iadesi oranını da artırırsınız. 
Böylece düşük ücretlilerin vergi yükü aşağı çekilmiş olur.» · 

Bütün bu söylediklerimlerim teoriktir. Mühim olan alt kademede 
vergi dilimlerinin vergi oranlarının düşük olmasıdır. Bugün Hürriyet 
Gazetesinde var. Yüzde 25'in de altında olması lazım, deniliyor. Dedim 
ki vergi nispeti daha da yüksek olabilir. Ama onu veı:ıgi iadesi ile kom
panse edersiniz (karşılarsınız). Nitekim, yüzde 25'lik dilimde, yılda bir 
milyon lira kazanan ücretli insanın vergisi, halen yüzde lO'a düşebiliyor, 
vergi iadesinden dolayı. 

Asgari ücret lwnusuna gelince «Şu anda sanıyorum yüzde 60'a ka
dar çıkabilen kademeli vergi oranı var. Teoriye göre diyelim ki herkese 
yüzde 60 ıoranında gelir vergisi uygulanacak. /Vergi iades·i oranı yüzde 35'e 
çıkarsa, aradaki fark ıyüzde 25 oluyor. Ücretli olanlar yüzde 25 oranında 
gelir verıgisi ödemiş olacaktır. İş adamı ise, /vergi iadesinden yararlanma
dığı için yüzde 60 oranında vergi ödeyecek.» 

«Biz asgari ücreti vergi dışı hırakalım teklifini reddettik. Yılda 1 mil
yona kadar geliri olan vergi iadesi alınca ödedeği vergi yüzde 25 değil, 
yüzde lO'a iner. Biraz böyle tersten düşünelim. Niçin böyle yapıyoruz? 
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Böylece vergi toplayamadığımız yerden, fatura yolu ile vergi kaçağını 
yakalayalım istiyoruz. Vergi adaletini sağlayalım istiyoruz. İki trilyonluk 
fatura geliyor. Bu, 600 milyar liralık kazancı önümüze getiriyor. Belki 
Gelir Vergisi'nde tek ve yüksek bir oran kullanabiliriz. Bu gerçekleşirse 
faturalı vergi iadesi oranım yüzde 30- 35 yaparız. Böylece . vergi yükünü 
aşağı · çekmiş oluruz. Bunun 1986' da uygulanması yol~nda · kesin bir 
karara henüz varmadık. sonucunda işlemler basitleşir.» 

. «Emlak Vergisini belediyelere Halkla temas eden onlardır. Kimse 
bağırmasın, belediyeler nasıl alacaksa alırlar. Ziraat kesiminde de defter 
tutma mecburiyetini kaldırıp yalnızca 5:topajın ödenmesi düşünülüyor. 
Stopaj belki o vakit biraz yükseltilecek. Zirai vergi mükellefi, ödediği 
stopajı yıl sonunda sadece bir beyannameye bağlayıp verecek. Basit bir 
sistem. Esnafın defter tutmasını da ba3itleştirmeyi düşünüyoruz. Limit
leri büyük çapta yükseltmeyi düşünüyoruz. 

Telif kazançlarının da limitini kaldırıp, yiizde 10 ile vergilendirmeyi 
düşünüyoruz. 

Kurumlar Vergisinde vergi alacağı usulü vardı. Onu kaldıracağız. 
Hisse senetlerinden vergi alınmayacak. Kurumlar Vergisi yüzde 46 'ya 
yükseliyor. Bu, bir tek kaynakta yani kurumda kesilecek. Ama vergi ora
nının yükseltilmesi demek değil. Şu anda Kurumlar Vergisi oram yüzde 
40, yüzde 10 da stopaj var. Yeni sistem ile ilk vergilendirme olmayacak.» 
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BAŞ:t;JAKAN TURGUT ÖZAL'IN LİBYA ARAP HALK SOSYALİST 
CEMAHİRİYESİ GENEL HALK KOMİTESİ GENEL 
SEKRETERİ SAYIN MUHAMMED AlrZARROUQ 

RECEP ONURUNA VERECEKLERİ 
YEMEKTE YAPACAKLARI 

KONUŞMA 

22 Eylül 1985 
Aziz Kardeşim, 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemaıhiriyesi Genel Halk Komitesi Genel 
Sekreteri Sayın Muhammed Al- Zarrouq Recep, 

Sayın Bakanlar, 
Ekselanslaıı, 

Değeri~ Konuklar; 

Post ve kardeş Libya Genel Halk Komitesi Genel Sekreteri Sayın 
Muhamıİıed Al -Zarrouq ile beraberindeki heyetin değerli üyelerini Tür
kiye' de .. görmekten ve ağırlarµaktan duyduğum memnuniY.eti ifade · ile 
sözlerime başlar, kendilerine bir kez daha ihoşgeldiniz derim. 

Devrim liderlerinden Kardeşim Aıbdusselam Callud'un · Davetine 
icabetle geçen yıl güzel ülkenize yaptığım ziyaretin değerli anılarını mu
hafaza ediyorum. Şahsım ve heyetim üyelerine gös1termiş olan sıcak mi
safirper\rerlik ve hüsnükaibulü her zaman şükranla anacağız. Bu ziyaretim 
esnasında 1 Eylül Devrim Lideri Sayın Albay Muhammer· Kaddefi'nin ön
derliğinde dost ve kar.deş Libya'da kaydedilen köklü değişiklikleri bizzat 
görmekten .büyük memnuniyet duydum. . 

Aziz Kardeşim Muhammed Al - Zarrouq Recep, 
Değerli. heyetiniz üyeleriyle ülkemize yapmakta olduğunuz bu ziya

retin, geçen sene benim Libya' da yaptığım temasların çok olumlu sonuç
lannın daha da pekiştirilmesine imkan vereceğine inanıyorum. Kanaa
timce, bu ziyaretiniz Türkiye ile Libya arasında mevcut ananevi dıostluk 
ve kardeşlik ilişkilerinin bugün ulaşmış olduğu düzeyin anlamlı bir te
zahürünü oluşturmaktadır. Türk ve Libya halıklarının bivbirlerine 'besle
dikleri karşıhklı sıcaık duygular ve saygı ülkelerimiz arasındaki ilişkile
rin sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bu ortak bağların ilişkilerimizin 
daıha da güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için müstesna bir imkan teş
kil ettiğine içtenlikle inanıyorum. Bu ba!kımdan ziyaretiniz bu amaca 
Yönelik ortak çabalarımıza muhakkak ki yararlı katkılarda bulunacaktır. 
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Aziz kardeşim, 

Ülkemize yaptığınız bu ziyaret, gerek içinde bulunduğumuz hassas 
bölgede, gerek dünyada çeşitli çatışma ve gerilimlerin bütün şiddetiyle 
hüküm sürdüğü kritik bir döneme rastlamaktadır. Bu ortam, gerek böl
gemizde, gerek uluslararası alanda tesisi arzulanan barış ve işbirliğini 

ciddi ölçüde tehdit etmektedir. 

Aziz Kardeşim, 

Ülkelerimizin bulunduğu bölgede yıllardır süregelen meseleleri so
na erdirecek olumlu bir gelişme henüz maalesef görülmemektedir. Gide
rek artan huzursuzluğun temel nedeni olan A.rap - İsrail ihtilafı, ibölge 
barışını olduğu kadar dünya barışını ,da tehdit etmeye devam etmektedir. 
İsrail'in başındanberi uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi, sorunun barışçı 
yollardan çözümlenmesi yolunda saııfedilen çabalar karşısında en büyük 
engeli oluşturmaktadır. İsrail bu tutumundan va~geçirilmediği sürece 
Orta Doğu'da barış ve güvenliğin tesisi imkansız görülmektedir. Türkiye, 
bölgede kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın kurulmasının ancak İsrail'in 
1967 yılından hu yana Kudüs dahil işgal ettiği tüm Arap topraklarından 
çekilmesi ve Filistin halkına self- determinasyon hakıkı dahil vazgeçilmez 
meşru haklarının tanınması ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. 
Türkiye bu anlayışla ve bölgede barış ve huzurun sağlanabilmesi için, 
Arap kardeşlerinin haiklı davalarını benimsemiş ve bildiğiniz gibi, bu yol
daki barişçı çabalan her zaman desteklemiştir. 

Keza, Lubnan'da giderek vahimleşen gelişmeler, bu devleti oluştu
ran çeş'itli gruplar arasına aşılmaz engeller yerleştirmekte ve Orta Doğu 
sorununun çözümünü büsbütün güçleştirmektedir. Bizim için önemli 
olan, Lubnan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korun
masıdır. Bunun için Lübnan halkının tüm yabancı tesirlerden uzak ola
rak, tek başına karar verebilecek huzur ve sükun ortamına kavuşturula
bilmesi gerekmektedir. Türkiye, Lübnan meselesine bu esaslara dayalı 
bir çözüm yolu bulunulması için tüm barışçı gayretleri başından beri des
teklemektedir. 

Tüı:ikiye yakın dostu ve komşuları İran ile Irak arasında beş yıldır 
süren ve her iki kardeş Müslüman ülıkenin maddi ve manevi kaynaklarım 
tüketerek uzun süreli bir yıpratma mücadelesine dönüşmüş olan kardeş 
kavgasını derin bir kayıgı ile izlemektedir. Savaşın sona erdirilebilmesi 
için gerekli ikili temaslarda, gerek İslam Ban'Ş Komitesi çerçevesinde 
büyük çabalar sarfettik ve sarfetmeye devam ediyoruz. Bu çabalarda bu
güne değin maalesef bir ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen, Tür
kiye, şartların müsait göründüğü anda yine de her türlü gayreti sarfet
meye hazırdır. 
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Aziz Kardeşim, 

Bkonomik İşbirliği alanında önemli bir tecrübeye saıhib'iz. Geçmiş 
yıllarda ararnızda:ki dost ve kardeşlik ilişkilerinin yarattığı müsait zemin 
üzerinde bu işbirliğini geliştirmek fırsatı bulduk. Bu gelişmelerin temel 
bir unsuru da, Türkiye ve Libya' da bu yönde gerekli siyasi iradenin mev
cudiyetidir. Libya, Tü~k ekonomisinin dışa açılma gayretleri içinde önem
li bir yere sahiptir. Türk Müteahhitlik sektörü ilk olarak Cemahiriye' de 
yurt dışı faaliyete başlamış ve tanınan imkanlarla kısa zamanda büyük 
boyutlar kazanmıştır. Memnuniyetle ifade edeyim ki, firmalarımz Lib
ya'nın kalkınma projelerine başarıyla hizmet etmişlerdir ve bu yöndeki 
katkılan halen de devam etmektedir. Libya makamlarının firmalarımız 
haikkında ifade edegeldikleri takdir duyıguları yeni atılımlar için teşvik 
edici mahiyettedir. Geçmişte ticari ilişkilerimiz de karşılıklı gayretler so
nucu önemli hacimlere ulaşabilmiştir. 

Son zamanlarda, ekonomik ilişkilerimizde belirli bir durgunluk te
mayülü göze çarpmaktadır. Bsas itibariyle uluslararası ekonomik kon
jonıktür<len kaynaklanan bu durumun izalesi ve Türk- Libya ekonomik 
ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi yolunda bugün yaptığımız görüşme
lerin yapıcı bir anlayış içinde geçmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. 

Gelişmekte olan ilişkiler çerçevesinde; ortaya sorunların çıkması 
tabiidir. Önemli olan 'bunları hızla halledebilmek, tıkanıklıkları gidere
bilmektir. Türkiye bu yönde çaba harcamayı dostluğunun gereği addet
mektedir. Geçmişte, aynı anlayıştan somut örnekler vermiş olan Ubya'
nın bu defa da Türkiye ile aynı yönde gayretini esirgemeyeceğine eminim. 
Ziyaretiniz bu açıdan da ayn bir anlam ve değer taşımakt~dır. 

Aziz Kardeşim, 

Aramızda teati edilen üst düzeydeki temaslar siyasi alanda mevcut 
karşılıklı tutumların daha iyi anlaşılması suretiyle etkin bir dialogun ku
rulmasına imkan verdiği gibi, ekonomjık ve kültürel alanlarda da esasen 
mevcut işbirliğimizin daha da güçlenmesine yol açmıştır. 

Mensubu :bulunduğumuz nazik bölgenin ve Arap ve İslam ülkeleri
nin bugün her zamandan daha fazla barış ve istikrara ihtiyacı bulunmak
tadır. Dünyanın bu bölgesinde hüküm ~ürmekte olan gerginliklere ve tüm 
olumsuz gelişmelere rağmen, geleceğe umutla 'bakmaktayız. Milletlerimi
zin refah ve mutluluğunun buna bağlı okluğuna inanma!ktayız. 

Bu inancımın en yakın gelecekte gerçekleştiğini görmek umuduyla 
siz değerli konuklarımıza ülkemizde güzel günler geçirmenizi ve temas
larınızın yararlı sonuçlar vermesini dilerim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN ÖZAL'IN LİBYA BAŞBAKANI SAYIN MUHAMMED 
ZERRUK RECEB'İ HAVAALANINDA UGURLARKEN YAPTIGI 

KONUŞMA 

24 Eylül 1985 

Libya sosyalist Arap Halık Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Genel 
Sekreteri değerli kardeşim Muhammed Zerruk Recep, sayın bakanlar 
Türikiye'ye Ankara'ya yaptığınız ziyaret burndıa çok ıbaışarılı bir sonuçla 
tamamlanmış oluyor. 

Sözlerimin başında özellikle zatialinizi tanımaktan büyük bir bah
tiyarlık duyduğumu ve bu tanışmanın Türkiye - Libya münasebetlerinde 
çok önemli bir rol oynayacağını söylemek istiyorum. Heyetinizle bera!ber 
gelen sayın bakanlar Şakşuki, Ömer Durda ve Merkez Bankası guvernü
rünü de tanımaktan daha evvel de tanıyordum duyduğum fevkalade mem
nuniyeti tekrar _ifade ediyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler insanlar ara
sındaki ilişkilerle güçlenir, kuvvetlenir. Biz de bu bakımdan sizlerle ve 
bakanlarımızın da ilgili bakanlar, Merkez Bankası Baş'kanımızında sizin 
başkanınzla tanışmasından faydalar sağlanacağına inanıyorum. 

Bugün burada huzurunuzda imzalanan iki anlaşma; bir tanesi sa
yın bakanlar arasında diğeri ise Me11kez Bankası arasında imzalandı. Bu 
andlaşmaların, Türkiye ile Libya arasındaki ticari mübeydeleyi ve aynı 
zamanda ekonomik ilişkileri çok daha ileri götüreceğinden ve bize yeni 
ufuklar açacağından hiç şüphem yoktur. Mühim olan, bu konudaıki ira
delerimizjn andlaşmalarla belirlenmiş olmasıdır. Gene inanıyorum ki, 
Türkiye ile Cemaıhiriye arasındalki işbirliğinin geliştirilmesi yolunda he
nüz el atılmamış pek çok imkan ve saha da mevcuttur. Ticari mübadele 
yanında tarım, sulama elektrifikasyon, petro - kimya ve gübre sanayindeki 
işbirliği potansiyelini de örnek olarak göstermek isterim. Yaptığımız and
laşmalarla bu sahalarda ve mevcut işbirliği sahalarında çok daJha süratli 
bir inhişaf sağlanacağı" muhakkaktır. · -

Bu ziyaretiniz sırasında sadece ekonomik işbirliği konularirida _de
ğil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgenin ve islam dünyasının 
meselelerini ele almış ve çok yararlı istişareler yapmış bulunuyoruz. Böl
genizde mevcut bazı sorunların çözüme kavuşması, islam ülkeleri arasın
daki dayanışmayı artıracak ve her alanda güçlenmelerine de' "imkan ve
recektir. 

Bu ziyaretinizin, Türk- Ubya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi yo
lunda önemli bir merhale teşkil edeceği inancıyla zatialinize· ve beraberi
nizdeki heyet mensuplarına en iyi dileklerimi sunar, dost ve kardeş Libya 
halkına Tü11k milletinin refah ve mutluluk temennilerini özellikle iletme
nizi rica ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİR'DE HALK BANKALARI 
MİLLETLERARASI TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI 

Distinguished Participants, 

Ladies and Gentlemen, 

25 Eylül 1985 

İt gives me great pleasure to welcome you to the 19 th congress of 
the İnternational confederation of popular credit organized by Türkiye 
Halk Bankası, the people's bank of Turkey. We are particularly pleased 
that this year's meeting is taking place in Turkey and to have the oppor
tunity of hosting you all in this beautiful city. 

Dear Participants, 
Small ıbusinessmen, artisans and craftsmen, who generally make up 

the middle class, have a special and important place in almost every so
ciety. They ha ve organized themselves in such a way as to meet their pro
fessional and other neeğs. 

Today, in advanced industrialized countries, there exist many or
ganizations which represent small or medium-sized enterprises. Of the
se organizations, cooperatives, especially in Turkey, attract the attention 
of small businessmen, artisans and craftsmen. In many economies, small 
and medium-sized enterprises assume the role of an intermediate sector, 
as far as its modernization and industrialization. In this sense, it is small 
industry whidh functions as the important driving force behind indust
rialization, trade and urbanization. 

Small businessmen, artisans and craftsmen, together with small or 
medium scale industrialists, are iri fact the backbone ofa society. This is 
particularly true for developing countries. These individuals with a spi- . 
rit of independence and their personal skills constitute the middle class 
of a country. They are, the guarantee of social stability. 

As you very well know, small or medium-sized enterprises, in gene
ral, conduct labor intensive activities. They provide inexpensive produc
tion, owing to lower management costs. Asa matter of fact, small enterp
rises are crucial in meeting a society's needs and the requirements of ıbig 
industry. Under present technical and economic conditions, certain goods 
and services are provided mor.e economically and efficiently by small 
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enterprises. Therefore, for this industrious sector to maintain its exis
tence as an engine for economic development, they must receive encoura
gement and support. 

At this very point, we are confronted with the need to finance small 
and Medium-sized enterprises and in this regard, popular banks, mem
bers to the confederation, play an important role. 

İn Turkey, small and medium-sized enterprises form an important 
part of industry. They stand out as suppliers of inputs to medium and 
big industry and develop into an auxiliary industry which produces se
mi-manufactured goods. They offer their skills throughout Turkey and is 
an important element in the country in terms of social equilibrium and a 
just income distribution. 

Distinguished Participants, 

Our latest development plan and anıma! programs have laid down 
the principles for the financing of small and medium-sized industrial bu
sinesses and to increase their effectiveness as an intermediate or auxiliary 
sector. Towards this end, Türkiye Halk Bankası has assumed a signifi
cant role. İt provides this sector with operation and investment credits 
to modernize their workshops and offers financing for them to produce 
more goods and services. They also support construction of small scale 
industral sites and organized industrial estates, in line with the govern
ment programme. The bank also utilizes the funds in the state budget 
to assist small industry in acquiring modern workshops to go into mass 
production and sustain development. 

Another important aspect of small scale industrial sites is their cont
ribution to planned urbanization through mutual assistance and expan
sion which thes·e sites facilitate. 

On the other hand, the jolbs which these sites create are instrumen
tal in pulling down the rate of unemployment. 

My government has given a very high priority to the development of 
small enterprises and industrial sites in its programme. 

The number of small scale industry sites initiated since 1968 are 
244, of which 102 cörrespond to the years 1984 and 1985, which we were 
at government. 

At the same time, between 1984 - 1985, in just two years, 40 sites 
have been completed compared to the period of 1965 - 1983 when the 
number of completed sites totalled only 90. 
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Statistics also show that between 1965 - 1983, 24, 744 workshops ha
ve been completed, whereas in 1984 and 1985 alone this number reached 
II, 878. 

We are confident that with the present momentum small business
men, artisans and craftsmen will be able to attain better working condi
tions which they could not even ha ve dreamed of in the past. W e are also 
looking into the possibilities of finding credits for them from banks ot
her than Türkiye Halk Bankası. İn this way, more credits will be made 
available to Turkish small businessmen, artisans and craftsmen and-this 
will in turn contribute to faster development of our country. 

Before 1 finish my words, 1 wish to express once again how very 
pleased we feel to see you with us here as the representatives of institu
tions which extend popular credit. You contribute greatly to a very im-
portant social and economic cause. . 

I wish you all much success in your endeavours at this congress and 
in your future work. 

Thank you. · 
r ı 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN AVUSTURYA GENEL VALİSİ 
ONURUNA 27 EYLÜL 1985 TARİHİNDE VERDİGf . 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Your Excellency the Governor - General, 

Lady Stephen, 

Ladies_ and Gentlemen, 

27 Eylü(J985 

İt .is indeed a great honour and privilege far me to welcome you ~s 
the first governo'i:· -·general of Australia to visit Turkey. 

Ties of friendship, sympathy, mutual respect, sharing of th~ ,same 
values and aspirations bring our nations closer since gallipoli battles, 70 
years ago. 

Atatürk, the commander of the Turkish forces in Gallipoli, and the 
founder of the Turkish repuJblic, has set up a parliamentary democracy 
and initiated a series of reforms in order to modernize and integrate Tur
key with western democracies. Atatürk saw these as a prepequisite far 
the welfare and the prosperity of the Turkish nation. 

Not long ago, Turkey was subject to a great öestabilization effort 
both from inside and outside. Terrorism on the left and righ claimed 25 
lives a day. There was a complete breakdown of the civilian authority. 
We were at the brink of a civil war. That was when the military step
ped in. 

The restoration of pluralistic democratic parliamentary system in 
Turkey after the general elections held in Nov·ember 1983 is the proof 
of the dedication of the Turkish people to democracy. 

Turkey is located in a very turbulent region. Turkey lives in an area 
where there is a great instability. Two of our neighbors are at war. The 
middle east pr(jblem remains unsettled. Lebanon is in shamibles. Subver
sive activities are wide spread. İdeological differences seem almost in
surmountable. This is the background against which one should appraise 
the delicate situation of Turkey. 
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Turkey and Australia share the same aspirationsand the same poli
tical values. Guided by the same ideals the two countries have adopted 
similar policies in İntemational relations. They also play an important 
role in their respective regions for the preservation of peace and security 
to the benefit of the entire westem world. 

We note with satisfaction that there are no political problems bet
ween our two countries. İn spite of the great geographical distance bet
ween our countries we are pleased to observe that there exists a big po
tential to further develope and stregthen our relations. 

Today, tlıe presence of 130.000 Turks living in Australia constitutes 
a hµı:naD; h.ridge between A:ustralia and Turkey, and creates a common and 
dynamic' f':lc;tor in our re~ations. I am convinced that the ~iden~ng_ of the 
scope of .otir. relations and its extens~on .to ot~er fields will be mutµally 
beneficial. f.!owever, we should recogniz~ ~l}at the actual level of. ou:ç 
economic and trade relations are far behind the real potential of our 
countries. Nonetheless, 1 am pleased that some important steps have 
recently bee~ take.n with a view to giving a new impetus to these r~la~ions. 
İn fact~ we are attaching particular ~mpo:r:tance to the realizatio_n_ of sea
pac project. I welcome this project asa go9d omen fora n.~w state iı:.ı qur 
economic relations. 

Y our 'ih:cellency, -

Your visit coincides with the 70 th anniversary of the gallipoli batt-
les. 

I hope ·that the ceremonies which we held on the · occas'io:ri of -the 
anniversary of these heroic and chivalrous battles wlll set a very İneanfrig
ful example of how natioris whose paths crossed in the past- should re
member their common history. 

May I invite you ali to join me in a toast for the health ~nd happi
ness of their excellencies '-the governor - general and lady step hen, to the 
welfare of the noble Australian nation and to the future of the Turkish 
Australian relations. 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

Hayırlı akşamlar 

Değerli vatandaşlarım. 

30 Eylül 1985 

. HeJ?inizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum... Ve hemen bu akşamki 
sohbetimizin konusunu ilginize sunmak istiyorum. Tüm göstergeleriyle, 
tüm iktisadi verileriyle, tüın bilimsel rakamlarıyla iyiye giden bir Türk 
Ekonomisi içinde ücretli ve ortadirek için neler yapılmıştır? Ben bu ak
şam Türk ekonomisinin gerçeğine; Devlet, Hüküınet açısı.ndan değil, 

sizin açınızdan, yani vatandaş açışından yaklaşmaya çalışacağım. Her za
man olduğu gibi açık açık, sizin için neler yaptığımızı dile getirmeye ça
lışacağım. Şimdi... Kendinize sormakta haklısınız. Diyoruz ki; Dış ödeme
ler dengesı iyiye gidiyor. Peki ama, evde kaynayan kazana, tencereye, dış 
ödemeler dengesinin katkısı nedir? Diyoruz ki; İhracatımız ·patlama yaptı. 
İhracat patlamasının dar gelirinin, sabit gelirlinin, çiftçi, işçi, memur, 
küçük esnaf ve emeklilerin, bizim deyimimizle, oııtadireğin geçimine ne 
hayrı dokunmuştur? Dokunmuşsa, nedir? Diyoruz ki; Türk turizmi de bu 
yıl bir pat1ama: yaptı. Turistik olmayan yörelerimize bu patlamanın bir 
hayrı dokundu mu? Dokunmuşsa ... nasıl olur? Nedendir? Diyoruz ki; DıŞ 
itibarımız arttı. Başlamış ve yeni yatırımlar için istediğimiz akılcı her dış 
krediyi sağladık. Bu sağlanan dış kredi ile şu anda evinde, ya da kahvede 
bu programı izleyen işsiz vatandaşlarının arasında onların menfaati doğ
rultusunda bir ilişki var mı? Varsa bu ilişkinin mahiyeti acaba ned~r? Ve 
nihayet haklı olarak kendinize. şu soruyu sorabilirsiniz: Bu hüküm.et ik
tidara geÇer geçme?: alışılmamış bir sayıda ve alışılmamış bir hızda pek 
çok .·k~n\ıiı, . kararname ve tebliğ çıkarttı. Diyebilirsiniz .ki; ·Biltüri bunlar
dan bana· tie? Evde tencerenin kaynaması lazım. Buna İıe fayda ·sağlan
mıştır? Sevgili vatandaşlarım, önce, hükümeti kurduğumuz gllnden bu
güne «Ücretlilerin» durumunda ne gibi bir değişme oldu? Buna bir baka
lım. 

Ben diyorum ki! 

Ülkemizde çalışan ücretliler, bizim söylediğimiz gibi enflasyonun 
üzerinde bir gelir sağlamıştır. Örnek olarak bugünlerde çok konuşulan 
bir konuyu, asgari ücretlilerin durumunu ele alalım ... 1983 Aralık ayında, 



yani bizim iktidara başladığımız ilk günde asgari ücretlinin eline, o günki 
vergi kanunlarına göre, 12 bin lira civarında bir para geçiyordu. Bugün 
ise, yani Ekim ayı başında asgari ücretlinin eline, vergi iadesi uygula
ması ile birlikte 40 bin liranın üzerine çıkabilen bir para geçecektir. Hatta 
şunu ifade edeyim. Kalkınmada öncelikli yörelerde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da u rakam 47 bin liraya kadar da yükselmektedir. 

Diyeceksiniz o günden bugüne hayat pahalandı, alım gücümüz azaldı. 
Gelin o zama·n çarşı pazara bir göz atalım ... Bu söylediğim rakamlar Dev
let İstatistik Enstitüsü'nün 1983 yılı sonundaki değederiyle 1985 yılı 
Ağustos'unun mukayesesidir. Elimizde olan rakamlar, son rakamlar bun
lardır ... Ücretlilerin ogün eline geçen para asgari ekmek almak için 179 
Kg. ekmek almaya ancak yetebilirdi. Şimdi ise, yani Ekim ayı başında ibu 
rakam 40 bin lirayı geçtiğine göre bugünki ekmek fiyatıyla 314 kg .. ekmek 
alabilir. ·Et konusunda, 1983'de 22 kg. sığır eti, bugün ise 46 kg. dır. Beyaz 
peynire de bakalım ... 1983'de 32 kg. peynir alınabilirken; bugün bu mik
tar bugünki ücre~le 50 kg.'a yükselmektedir. Süt; 1983'de 73 litreye karşı
lık bugün 157 litredir. Yumurta; 1983'de 582 adet iken, aynı maaşla, bu
gün 1722 adettir. Demek ki ortadireğin satın alma gücü azalmamış, bi
lakis artmıştır ... Bakalım beyaz ev eşyasında durum neymiş? 1983'de as
gari ücretli bir kişi aylığıyla, yani 7,5 aylığıyla ancak bir b.uzdolabı alabi
lirdi. Bugün ise 3,5 aylık maaşıyla, tabiiki başka bir yere harcamayacağı 
varsayımıyla, bir buzdolabı sahibi olabilir: Amacımız ortadireğin satın al
ma gücünü devamlı arttırmaktır. Ama bu artışın ekonomi11in taıbii kanun
larına uyması şarttır. Bu artışı birdenbire yaparsanız, bir anda iki mis
line çıkartmaya çalışırsınız, enflasyon yeniden büyük boyutla~a ulaşır. 
Bunun örneklerini geçmişte hep yaşamadık mı? 

Faturalı Yaşam Kanunu çıkardık. Vergi iadesi yoluyla maaşlı ve üc
ııetlilerimizin eline biraz daha fazla para geçmesini sağladık. Bu şekilde, 
bu sene yani 1985 yılında bu miktarı bir miktar daha artırmısızdır. Gene 
Vergi İadesi Kanunu yani faturalı yaşam sayesinde aynı zamanda devle
tin gelirlerini de arttırdık. Vergi vermeyeni ya da az vereni" daha makul 
bir biçimde vergi verecek bir sistemin içine oturttuk. 

Ekonomik politikamızda, üç önemli husus vardır. Birinci~i enflas
yonun aşağıya çekilmesidir. İkincisi vatandaşın satın alma gücünün artı
rılmasıdır. Üçüncüsü ise büyüme hızının, yani yatırımların artıp, yeni iş 
imkanlarınnı açılmasıdır. . 

Bu üç hususu planlı, programlı ve dengeli şekilde yürütemezsiniz, 
sonunda her şey gelir yine benim vatandaşımın başına yıkılır. Bakınız bu 
noktada önemli bir hususa değinmek istiyorum. Bizim bütün icraatımı
zın özünde, yani ruhunda yatan esas; sosyal adaletçiliktir. Sosyal adalet-
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çilik lafla olmaz. Hele hele zorlamayla, baskıyla hiç sağlanamaz. Mesele, 
eşyanın tabiatına, ekonominin kendi tabii akışına göre akılcı yöntemler 
uygulamaktır. Nitekim sosyal adaletin en önemli yönlerinden biri olan 
vergi adaleti yoluyla faturalı yaşam yani vergi vermeyenden vergi almak 
vergisini zaten veren, çalışan kesime bir miktar vergiyi iade etmek, bunun 
en güzel misalidir. Size büyük bir memnuniyetle şu gerçeği ifade etmek 
istiyorum. 1980 yılında ücretlilerin gelir vergisi içindeki payı, yani gelir 
vergimizin % 65'i ücretliler tarafından ödenirken, bu haksız miktar, 
1985'te vergi iadeleriyle birlikte % 38.8'e inmiştir. Bu nasıl olmuştur? Bu
nun oluş şekli şöyledir: Ücretlilerimize vergi iadesi yapıyoruz. Bunun için 
sizler bize fatura getiriyorsunuz. Bu faturalar bugün 240 milyar civarında 
yapılan bir vergi iadesi için 2,5 Trilyon civarındadır. Bu faturalar yoluyla 
da v·ergi vermeyen, veya az vergi vereni daha fazla vergilemiş, netice iti
bariyle de size verdiğimiz vergi iadelerini, belki daha fazlasını bu gruptan 
çıkartıyoruz. Bu suretle vergi vermeyenden alıyoruz, vergi verene, vergi 
yükü fazla olan sizlere bir neve'i iade ediyoruz ... İşte hakiki sosyal ada
letçilik budur. Değerli vatandaşlarımı, gerçekçi sosyal adaletçilik zengini 
değil, dar gelirliyi, fakiri kollamak, devletin imkan ve kaynaklarını zen
ginin J.ehine değil, dar gelirlinin lehine kullanmaktır. Buna en iyi bir baş
ka örnek de; başlattığımız Toplu Konut Kredisi uygulamasıdır. Yılda iki
yüz elli milyar liralık bir kaynak toplu konut yapımı için, evi olmayanları 
ev sahibi yapmak için milletin ve özellikle dar gelirlinin istifadesine ay
rılmıştır. Ve bu fonun kaynaklan yurtdışına çıkandan, lüks tüketim mad
deleri ithalatından ve buna benzer yollarla cebinde parası bol olandan 
sağlanmaktadır. Yani, zengin değil, ortadirek kollanmaktadır. Bir başka 
örnek vereyim. Şu elektrik fiyatları meselesi, elektriği az kullanana düşük 
fiyat uyguluyoruz. Çok kullanana ise daha yüksek fiyattan satıyoruz. Evin
de bir ampul yakan da, yirmi ampullü avizesini yakan da elektriğin be
delini aynı tarifeden ödeyecek; Olmaz öyle şey! Bu bizim icraatımızın 

felsefesine tamamen aykırıdır. Bunu ortadan kaldırdık. 

Sosyal adaleti sağlamada, tabiidir ki, bölgeler arası gelişmişlik far
kını en aza indirmek için önemli meselelerden biridir. Az gelişmiş yöre
lerimizi özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizi hızla kalkındırmak 

için büyük gayretler sarfediyoruz. Burada yaşayan ve çalışan insanlarımı
zın ç~k büyük bir kısmından hiçbir vergi almıyoruz. Hatta vergi iadesi 
yoluyla onlara üste para bile veriyoruz. Bakınız şimdi; devletin üst dü-· 
zey uygulamalarıyla, devletin dış itibarıyla sizin gündelik hayatınız ara
sında nasıl bir bağ var? Her fırsatta iftiharla söylüyorum: Türkiye'nin dış 
kredi itibarı fevkalade yüksektir. Son bir buçuk yıl içerisinde sağladığı
mız dış kredi miktarı 4 milyar dolardır. Bu dış kredilerin büyük bir bö
lümü Doğu ve Güneydoğu' daki başlamış işlerin ve yeni projelerin bir an 
evvel tamalanması için kullanılmaktadır. Bu dış krediler sayesinde benim 
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Doğu ve Güneydoğu'daki işsiz vatandaşıma yeni iş kapıları açılmaktadır. 
Tabii takdir edersiniz ki 1,5 yıl içinde bütün bu yatırımların tamamlan· 
ması mümkün değildir. Konuşmamın başında dış ödemeler dengesinden 
bahsetmiştim. Türkiye'nin dış ödemeler dengesiyle, evde kaynayan ten
cere arasında ne ilişki var diye sormuştum. Dış ödemeler dengesi benim 
sevgili vatandaşlarım, aile bütçesi dengesi gibidir. Ay ortasında aile büt· 
çesinde para bitince, borç alırsınız, ya da veresiye alış veriş yaparsınız. 
Bunu da tabii ki, eğer itibarınız varsa sağlarsınız. Borç borçtur. Aile büt· 
çesi için de, devlet bütçesi için de, makul bir sının aşınca, borç tam an
lamıyla bir kamburdur. Bir bugün dış borçladımızı tıkır tıkır ödedikçe, 
kamburdan kurtuldukça, sizi hiç bir şeyden mahrum bırakmayacak, ge
rekli her türlü ithalatı yapa:biliyoruz. İhracat patlamasınnı ortadireğe 
ne hayrı dokunmuştur diye sormuştum. Hemen söyleyeyim. Döviz bir 
eve giren maaş gibidir. Bir anlamda milli maaşımız, milli gelirimiz art
mıştır. Milletimizin her ferdi elbetteki artan bu maaştan bir pay almakta
dır. İhracat konusunda Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün önündeki du
varlar kaldırıldığı için ürünümüz para getirmiş, köylümüz para kazan· 
mıştır. Kim ne derse desin ... Kurak bir yıl geçirmemize rağmen, akılcı bir 
tohumluk ithalatıyla, çiftçimiz, bu yıl, iyi bir ürün, iyi bir para kaldırmış
tır. Bir iki ufak ve mahalli istisna dışında kimsenin malı tarlada kalma
mış, üretim fazlası da dış ülkelere satılmıştır veya satılmaktadır. Sanayi 
ve sanayicimiz kadar Milli tarım, ve küçük çiftçimize her .alanda yardım 
edilmiştir. Turizm patlamasından yararlanan yörelerimiz ve insanlarımız, 
yalnız turistik bölgelerimizden ibaret değildir. Halıyı Hereke' de, Ispar-

ta' da, Kayseri' de dokursanız, turistik bölgelerimize satarsınız, Para, onu 

üreten insanlarımızın cebine girer. Turizm gelirlerimiz 1 milyar odaları 

aşmış. Bu bir rekor rakamdır. Bu gelen döviz memleketin her türlü ithal 
malı ihtiyacının giderilmesinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak; bir dev
letin ekonomisi iyiye gittikçe, bu iyilik milletin her kesimi ve her ferdi 

tarafından paylaşılır. Bunu böylece bilesiniz. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Pahalı da olsa bugün, yerli ya da ithal malı, hiç bir malın sıkıntısı 
çekiliyor mu? Cebinizde üç beş kuruş döviz var diye hapse giriliyor mu? 
Yurt dışına çıkmada, döviz bulmada güçlük çekiyor ·musunuz? Benzin, 
mazot, tüpgaz kuyruklarına hepsi ithalata bağlı bu temel malların satıl
dığı noktalarda kuyruklara rastlıyor muyuz? İşte, bugünkü bolluk, piya
sadaki bugünkü sizin lehinize rekabet, bizim uyguladığımız gerçekçi bir 

döviz mevzuatı sayesinde gerçekleşmiştir. 
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İnsan, tabiatı icabı, iyi olana çabuk alışır. Kötüyü de çabuk unutur. 
Biz doğruyu eğriden ayırt edebilmek için, diyorum ki, arada bir o kötü 
günleri hatırlayıp, bugünün mukayesesini yapalım. Bakınız, yıllar evvel
si, takriben bundan 10- 15 sene evvelsi günlerden son iki seneye gelinceye 
kadar memleketimizde elektrik kısıntısı devam etmiştir. Fabrikalarımız, 
evlerimiz, hatta asansörde kalan insanlarımız bu elektrik sıkıntısının acı
sını çekmişlerdir. Şehirlerimizin sokak lambaları; bu elektrik kısıntısı 
yüzünden iki taneden bir tanesi yakılmıştır ... Bir zamanlar renkli televiz
yon yayınına geçip geçmemeyi tartışmıştık. Niçin, biliyor musunuz? Çün
kü renkli yayının başlamasıyla cihaz başına siyah - beyaz televizyon için 
50 dolar yerine 250 dolar dışarıya döviz ödememiz gerekiyordu. Bunun 
için bir türlü, döviz sıkıntımızdan dolayı, buna cesaret edememiştik ... Bu
gün ise; son bir yılda dokuzyüz bin adet renkli televizyon satılmiş oldu
ğunu söylesem, acaba bundan nasıl bir sonuç çıkarmak gerekir? 

Değerli Vatandaşlarım; 

Size daha iyi hizmette daha iyi mesafe alınmıştır. Şehirlerimizin ço
ğu daha aydınlık daha pırıl pırıldır; çünkü artık elektrik kısıntısı yok
tur ... PTT hizmetlerimiz büyük bir hızla gelişiyor. Yakında, ümit ederim 
4 -5 sene içinde telefonsuz, ya da telsiz telefonsuz köyümüz kalmayacak
tır. Bunlar ne ile oluyor? ... Düşündünüz mü? 

Beni çok memnun eden bir hususa değinmeden geçemiyeceğim. Pek 
çok köylüm su istiyor. Ama nasıl su? Eskiden köyün ortasına, köy çeş
mesine su verildimi o köye su verildi denirdi... Şimdi benim köylüm, evi
ne su istiyor. Ve ümit ederim, bu talebi de yerine getirilecektir. 

Muhterem Vatandaşlarım; 

Dünya'nın en muhataralı bir bölgesinde yaşıyoruz. Etrafımızda harp
ler, karışıklıklar var. Komşularımızda yokluklar, ızdıraplar devam ediyor. 
Allah'a çok şükür bizde bu sıkıntılar yoktur. Ülkemizi her ziyaret eden, 
ülkemizden çok iyi intibalarla ayrılıyor. 

Değerli Vatandaşlarım; 

Her zaman söyledim bir kere daha tekrarlıyorum. Biz milli birlik 

ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça; kavgadan yana değil, barıştan ya

na oldukça doğru ekonomik politikalara sadık kaldıkça Avrupa'nın refah 

devletleri arasına muhakkak gireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu 

olmasın. 
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Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu program vesilesiyle yeni eğitim yılıyla birlikte ilk kez okula baş
layan, köyde, kasabada, kentte okullarına koşan, tilin ilkokul öğrencile
rimize, orta öğretime başlayan gençlerimize, geleceğimizin umudu 9 mil
yon evladımıza; sağlık, neş'e ve başarılar diliyorum. Okula ilk kez başla
yan yavrularımızın ana babalarını tebrik ediyorum. Türkiye'mizin mutlu 
geleceğine olan derin inancımla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum 
venib sevgili vatandaşlarım. 

,, ' 

595 



BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
TURGUT ÖZAL'IN TBMM DANIŞTAY GRUP 

TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI 

1 Ekim 1985 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Tatil sonrası, ameliyat sonrası epeyi gelişmeler oldu, bu son 1 ay 
içinde. Bu konularla ilgili biraz izahat vermek istiyorum. Epeydir bir 84. 
madde konusu gündemimizde bulunuyor. Daha doğrusu konuşuluyor. Bu 
konuyu ilk defa İstanbul' da yaptığımız basın toplantısında bir soru üze
rine cevaplandırmıştım. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı'nı bir ziyaret
ten çıkarken, orada da bir soru münasebetiyle bu konuya cevap verdim. 

Şimdi konu nedir? Anayasamızın 84. maddesi esas it~bareyle millet
vekillerinin parti değiştirmesini yasaklamıştır. Şunu ifade edebiliriz. Ba
sit şekliyle yazılsaydı bu madde şöyle denirdi. Milletvekili ya partisinde 
kalır, ya da bağımsız kalır. Başka allematifi yoktur. En son vardığımız 
netice bu. Fakat bu yazılırken, özellikle 84. maddenin sonuna doğru; bu
nun Meclis'in salt çoğunluğu ile kararlaştırılacağına yer verilmiş. Yani 
milletvekilliğinin düşmesine karar verilme, Meclis'in salt çoğunluğu ile 
denmiş. Tabii bazı arkadaşlarımız şunu da diyebilirler; İsifa öyle 
yazılmış «Ama istifa, itiraz halinde bu noktaya gider. Şimdi milletvekil
lerinin parti değiştirme hali otomatik değildir. Otomatik halde milletve
killiği düşmez. Şimdi bir misal gözönüne alalım. Bugün için herhangi bir 
partiden 20- 25 kişi bir başka partiye geçti. Anayasa'nın ·bu amil hükmüne 
göre bunların milletvekilliğinden düşürülmesi için 201 oya gerek vardır. 
Bu yapılaıbilir mi? Yapılmasında bazı zorluıklar vardır. Bu grup olarak 
bize klilfet olarak görünüyor. Çünkü 201'den yüksek · sayısı olan grup 
biziz. Neden yapılmaıyaıbilir? Talbiatıyla bunu çok antidemokratik bu
lanlar da olabilir dışarda. 

Bizim, bugün milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırmamız müm
kün olmuyor. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, parlamento 
tarihini incelerseniz ya bir halde, ya iki halde olmuştur. O da belli şartlar 
halinde meydana gelmiştir. Bu durum da hem iktidarı yaralayıcıdır, hem 
de yapılması zor bir hadisedir. 

Peki, milletvekilleri bir partiden diğer partiye rahatça geçsinler mi? 
Hayır! Vaktiyle olan hadiseler bu maddeyi getirmiştir. Bu hadiseler par
lamentonun itibarım kırıcı mahiyette olduğu için bu maddeler getiril-
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miştir. Ben, şahsen bu maddenin ruhuyla, varmaık istediği gayeyle tam 
tamına mutabıkım. Böyle olması lazım. Milletvekilleri ya seçildiği par
tide kalır, beğenmiyorsa bağımsız olarak kalır. Bir başka partiye geçerek 
bu oyunları oynanmaz. Onun için bu madde gündeme gelmiştir. 

Partiler niye ıbirleşiyor? Bir parti durup dururken ibir başka par
tiyle aşk için birleşmez. Partilerin birleşmesinin ana sebebi, iki seçim 
var; biri 6 Kasım genel seçimleri, diğeri 25 Mart mahalli seçimleri. Eğer 
25 Mart seçimlerinde misal olarak söyleyeyim, Halkçı Parti yüzde 30 rey 
değil de yüzde 27 rey alsaydı, SODEP de yüzde 10 rey alsaydı, Halkçı 
Parti SODEP'le birleşir miydi? Birleşmenin ana sebebi bazı milletvekil
lerinin kendilerini emniyetle görmemeleri, yani btc dahaki seçimde seçi
lecek bir topluluk meydana getirmemiz lazım şeklinde düşünülmüştür. 
Yoksa, sol birleşiyor, şöyle oluyor, lböyle oluyor, bu .işin cil~sıdır. Aslı 
budur. Taıbii bunun için de şu yol yapılmış, usuller meydana getirilmiştir. 
Anaya_sa'ya aykırı olmayacak tarzda sistem kurulmuştur. Ben şi~de şu 
suali sorsam, «Halkçı Parti SODEP'e katılsa Anayasa'ya aykırı oluyor 
da, tersi olduğu~da niçin Anayasa'ya aykırı olmuyor?» 

Şimdi bu hadise gündeme geldiği zaman iki seçim arasındaki fark 
ortaya çıkınca, iktidar bakımından hiçbir fark yok, iktidar kendini ispat 
etmiş oluyor. Fakat diğer partiler arasında bir prdblem ·var-. Taıbii bu, 
parlamento içinde hayırlı değil. Yani parlamento içinde· 170-180 millet
vekili, yarın biz seçilebilir miyiz endişesine kapılırlarsa, o parlamentoda 
birtakım problemler olmaya, ilerde namzet olur. Ben onun için dedim ki, 
84. maddeyi muhkem yapalım. Bundan sonra kimse bir taraftan başka 
bir yere gidemesin. Bu maddeden istenilen fayda temin edilmiş olsun. 
Maddenin esas gayesi yerine getirilmiş olsun. Ve bir defaya mahsus ol
mak üzere bu işe müsaade edelim. Yani parlamentoda herkes yerli ye-
rine otursun, ilerde birtakım prdblemler çıkmasın. Söylemek istediği
miz esas itibariyle budur. Yoksa Anayasa değişikliği değildir. Bir manada 
prosedür olarak bu Anayasa değişikliğidir ama, bazılarının düŞündüğü 
gibi Anayasa'nın şu maddesini değiştirelim, işte burası antidemokratik
tir, şunu yapalım, böyle birşey yoktur. Bilakis 84. maddenin gelirilme 
maksadını tam manasıyla yerine getirmek istiyomz. Aslı budur. Bunun 
için de tabiatıyla bizim ekseriyetimiz yok, 266 ekseriyetimiz yok. Onun 
için diğer partilerle bu konu konuşulur ki konuşacağız. Nereye varılır, 

nalı olacaktır? Bunu konuşmalar gösterecektir. Yalnız parlaıµentonun 
önümüzdeki yıllarda Y:ani 198'e kadar sıkıntıları olmaması için bu mad
denin değiştirilmesi daha sağlam hale getirilmesi, herkesin yerİi yerine 
oturması görüşüne yürekten irianıyorum. 
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Derler ki ANAP kendisine adam arıyor. Hayır, bizim gerekli ekse
riyetimiz var. Yarın seçim olsa gene kazanırız. Ve şu kadarını da söyleJ 
yeyim. Böyle ibir müsaade halinde, biz öy]e rastgele adam almayız. Bizim 
bünyemize uygun kişi varsa · alırız. Yoksa bir hesabımız yok ki? 

Muhterem arkadaşlarım, şöyle yazılara da bakmayın. «Şu bir kişi 
ayrıldı arkasından bir kişi daha ayrıldı» Sanki iktidar kaylboluyor gibi 
bir hava vermeye çalışıyorlar. Kesin olarak şunu söyleyeyim. Bugünkü 
şartlarla şu değişiklik yapılmadığı takdirde, yani imkan verilmediğ·i tak
dirde 1938 seçimlerine kadar ANAP iktidarının alternatif bir iktidarı yok
tur. Hayır ibu mümkün değildir. Bunu bir hesap - kitap ederek değil, 
şartlar böyle getirmiştir. Her türlü hesap veya oyun kendi kendini yık
maya sebep olur. Onun için bu konuları ıhiç müzakere bile etmeyelim. 

Arkadaşlarımız, Grup Başkanvekillerimiiö Genel Başkan Yardım
cılarımız bu konuyu diğer partilerle konuşurlar. Gelişmeleri takip ede
riz. Gelişmelerin sonunda bu madde değişmeyebilir, olduğu gibi de ka
lc:tbilir. Ama herkes şunu bilmeli ki, bir değişme olduğu takdirde bunun 
karşısına da çıkamayabiliriz. Bunu da açık - seçik bilmemiz lazım. Çün
kü bu işi yapmak fevkalade zor hale gelebilir. Yani bu sistem, kanaatim
ce, Millet Meclisi'nin kararına bağlanmaması, ·belki Anayasa Mahke
mesi'nde karar verilmesi icap eden bir konudur. Parti değiştirilmesi ha
linde konu Anayasa Mahkemesi'ne gider, orada milletvekilliğinin düş
mesine karar veri1ir, Meclis'e de herhangi bir yük gelmez. Çünkü bugün
kü yazılış şekliyle iben çok endişe ederim ki, bir değişme halinde bizim 
201 oyu bulmamız fevkalade zordur. Türlü sebepler olur. Değişm'e o vakit 
kaçınılmaz ' olur. Onun iÇin diyoruz ki, işi sağlam yapalım ki bu konu bir 
daha gündeme gelmesin, memleketin geleceği de sağlam bir şekilde ni-
zama intizama bağlansın. · · 

Şimdi bir mesele de şu, son günlerde gazetelerde yeralan bir par
tili arkadaşımızla ilgili bir konu va~. Bu arkadaşımız geçenlerde Grup 
Yönetim Kurulu'na danışmadan bir önemli kanun tasarısı teklifi verdi. 
Grup içtüzÜğümüz, «Milletvekilleri kanun tasarısı verdiği zaman bunu 
önce gruiba· stinma» :rorunluluğu gerektiriyor. Bana· gazeteciler bu ko
nuyu sordu, ben de <<'haberim yok» dedim. I·srar edince de «Her soruyu 
cevaplandırmam şart mı? diyerek geçiştirdim. Dikkat ederseniz hiçbir 
gazetede bu konuyla ilgili bir konuşmam yok. Ancak mesele burada bit
medi. Parti yöneticileri bu konuyla ilgili çeşilli beyanatlar verdi. Kanun 
tasarısı verip vermemesi meselesi bir tarafa başka türlü safhalara çe
kildi. Bu arada ·yalan -yanlıŞ bazı şeyler de söylendi. ·şimdi bakın bu. sa)rın 
arkadaşımız, KDV ile ilgili beyanatta ·bulundu. Hepiniz hatırlıyorsunuz. 
TBMM' de hangi devrede bulundu? KDV ile ilgili miydi? Hayır arlkadaş-· 

598 



lar. O konu bir bakanımızla ilgili Meclis Araştırması açıldığı zaman ya
pılmıştır. Dikkat edin, zamanlamasına iyi iyi bakınız. KDV bahanedir. 
Aslında o zaman büyük bir toz-duman vardı, o sırada yapılmıştır. Şimdi 
arkadaşımız diyor ki, «Ben ikaz ettim, KDV'yi düzelttiler, şimdi iyi oldu» 
İnsaf etmek lazım. Biz KDV ile ilgili kanun çektiği zaman temel gıda 
maddelerinin KDV' sinin indirilebileceğine dair yetki aldık. Ve Ocak ayın
dan itibaren de tasdik ettik. Hiçbir değişiklik yoktur. 

KDV ile ilgili olarak o arkadaşımız o zaman <(bunun tutmayacağını» 
söylemiştir. Tutanaklara bakın. Ama bugün KDV, 7 ay geçtikten sonra 
Türk Vergi Sistemi içinde en mükemmel vergi olduğunu göstermiştir. 
Birçok ileri ülkeden çok daha kısa zamanda memleketimizin adapte ol
duğunu göstermişlir. Daha Yunanistan Müşterek Pazara üye olduğu hal
de tatbik edememiştir. Bütün bunlar jktidarın başarısıdır. Ben çok iyi 
hatırlıyorum. Yıllardır KDV lafı ortaya gelmiştir. Kimse tatbik etmeye 
cesaret edememiştir. Biz bunu tatbik edeceğiz dedik ve başladık. Bugün 
netice alınmıştır. Bunu tenkit edenler şimdi utanmalıdırlar. Yani haksız 
oldukları ortaya koymalıdırlar. Tabiatıyla şunu söylemek mümkün. Bir 
kez sabredersiniz, iki kez saıbredersiniz, artık bu iş sabrın limitlerini aşar
sa o vakit gerekli tedbirler alınır. 

Ben hiçbir arkadaşımın söz hakkının kısıtlanması dü.şüncesine sa
hip değilim. Tersin~. bu konularda çok daha fazla tolerans . sahibiyim. 
Hatırlarsınız partinin kuruluşunda biz bünyemize kişileri çağırırken, 
«düşüncesi daha önce ne olursa olsun, bizim programımız.a, tÜZüğümÜze 
inanan herkese kapımız açık» demiştik. 

İkinci olarak da partimizin görüşünün dar bir çerçeve içinde olma
dığıydı. Bizim partimizin görüşü dar bir çerçevede değildir. Açıh bir gö
rüşe sahibiz. Arkadaşlarımızın farklı fikirleri olacaktır. Bu farklı fikirler 
münakaşa edilecektir. Doğrusu meydan~ konulacaktır. O günkü şartlara 
göre en doğrusu tatbik edilecektir. Yoksa herkes bir tornadan çıkmış 
gibi tek bir düşünceyle tek bir fikirle gelirse bundan hayır gelmez. Tam 
birbirine zıt görüşler de mümkün değil, ta;bii. Ama bir açının olması la
zım. Biz bu şekilde birbirimizle daha iyi geçiniriz. Biııbirimiz~e daha iyi 
geçiniriz. Birbirimizle daha iyi anlaşırız. 

Bu grupta ilk toplantımızdan itibaren arkadaşlarıma bazı şeyler 
söylemeye çalışıyorum. Bunların başında Anavatan iktidannm yeni bir 
iktidar olduğu, çok kişinin gözünün üstümüzde olduğunu tekrarladım. 
Bizim tarihi vazife yaptığımızı, vazifeyi başarı ile sonuçlandırdığımızda 
mükafatın büyük olacağını ifade etmeye çalıştım. Ama işimizin zor ol
duğunu her defasında söylüyorum. Çünkü biz ıköklü reformlar yapmak 
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için geldik. 1. 5-2 senelik icraatımıza bakılırsa, seçim beyannamemiz ile 
aynı olduğu görülür. Meseleler muntazam ortaya konulmuş ve aynı şe
kilde uygulanmıştır. Çünkü yıllardan alınan tecrübeler vardır. 

Biz, eski siyasi güçlerden destek almayan yeni bir partiyiz. Gayet 
tabii burada bizim bu durumumuzu gören ve harekE,t eden güçler vardır. 
Ama hiçbir zaman bunların karşısına çıkıp münakaşa açacak değiliz. Ke
sin olarak bunu söyleyeyim. Biz memlekete hizmet edeceğiz. Dikkat edi
niz bir parti lideri devamlı aleyhimizd\! konuşuyor. Demeçleri başsayfa
dan son sayfalara geçti, ufaldı. Ortadan kaybolacak. Aslı budur. Ama siz 
ona ehemmiyet vererek cevap vermeye kalkarsanız onu büyütürsünüz. 
Mesele siyasi üstünlük sağlamaktır, hukuki üstünlük değil. Bizim burada 
düşüneceğimiz konu ortaya koyduğumuz programı icra etmeye devam el
mektir. Bundan hiçbir şekilde zikzak çizmeme medburiyeti vardır. 

Şimdi bir misal vereceğim arkadaşlar. İnstutional İnvester adlı dün
yanın tanınmış bir finans dergisi var. Burada ülkelerin kredi değerlen
dirmesi yapılır. Bu değerlendirmeyi bankerler yapar. Çeşitli araştırma
lardan sonra bu mecmua ülkelerin kredi değerlendirmelerini açıklar ve 
buna da büyü:k önem verirler. Biz 1979- 80 senesinde bu değerlendirme
lere göre 103 ülke arasında sondan 101. idik. Son 5 yıldır, özellikle son 
2 yıldır Türkiye'nin kredi değeri artmıştır. Yani ülkelerin sıralamasında 
en fazla kademe atlayan ülke Türkiye gösterilmiştir. Son sayısında da 
Türkiye, başlarda, yüzde 7 puan değişiklik var. Ondan sonra &ömanya, 
Pakistan, Güney Kore, SB, Danimarka ... Sonra başka bir periyodda baş
larda gene Türkiye var. 

İki mukayese yapılmıştır. Bir tanesi bu mecmuada, diğeri Egzec
tive Business Confidence, yani iş çevrelerinin başındaki insanları o ülke 
ile ilgili güven meselesi. O mecmuada eskiden Türkiye sonlardaydı. Şim
di 19. sıradadır. Türkiye'nin altında Hindistan, Avusturalya, Brezilya, 
İtalya, Fransa, Meksika, İspanya, Portekiz ve Yunanistan. 

Diğer bir mukayese de International .Comp.lect Business, yani reka
bet edebilirlik vasfı. Orada da Türkiye 23. sıradadır. Türkiye'den sonra. 
İspanya ... Hindistan, Meksika, Portekiz ve Yunanistan. 

Ta!bii bunların hiçbiri vaktiyle nazari itibare alınmamıştır. OECD' 
nin son raporu var. Türkiye'ye yardım konsorsiyumu. Bizim oradaki 
Büyükelçimizin gönderdiği raporda aynen şöyle deniyor. «Rapor, son yıl
larda OECD sekreteryasının hazırladığı raporlam1 en iyimseridir. 1980' 

den beri uygulanan politikaların ekonomide bozulan ana dengelere te'k-
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rar ulaşma yönünde büyük başarı kazandığı, enflasyonla mücadelede ih
racatın arttırılmasında başarıların sürdüğü, izlenen politikaların devam~ 
halinde 1990'a kadardır borç, geri ödeme ve dış finansman sıkıntısıyla 
karşılanmayacağı ileri sürülüyor. 

Şimdi bu konularda kolay kolay iyimser rapor vermeyen müessese
lerdir. Daima bir itirazi kayıt da koyarlar. Ben dün akşam yayınlanan 
«İcraatın İçinden» programında bir konu üzerinde durdum. Enflasyon, 
ücretlilerin geçim meselesi, Bunu anlatmaya çalıştım. 

Muhalefeti bir kenara bırakın. Çok da verseniz memnun olmazlar. 
Bu konularda muhalefetin ciddi olarak meselelere parmak basmadığını 
es'kiden beri biliyoruz. Muhalefeti birkenara bırakırsanız, yanlış hesap 
yapan birçok kişinin olduğunu görürsünüz. Taıbii ibu haıberleri gazete
lerde okuyan arkadaşlarımız da tesir altında kal~bilirler. 

Ama gerçekler o kadar ortada ki, 1983 sonunda biz iktidara geldi
ğimiz zaman asgari ücret 16 bin lira idi. O günkü ele geçen de 12 bin lira. 
Bugün bu rakam 41 bin 400 liraya çıkarılmıştır. Üstelik vergiler de yüz
de 26'lardan yüzde 25'e çekilmiŞtir. Vergi iad~si formülü de getirilmiştir. 
Bu 1983 senesindeki rakamın üç katına getirilmiştir. Yani asgari ücretli
nin durumu izafi olarak 1983. senesine nazaran çok daha· iyi duruma ge
tirilmiştir. Bu açık seçim ortadadır. Diğer ücretlilerde de bu durum var
dır. Ama bir geçim darlığı vardır. İhtiyaçlar artmaktadır' Dolayısıyla ge
çim darlığı olmaktadır. Ben Başbakan Yardımcısı iken renkli TV'ye ge
çiş konusunda tereddüt vardı. Ödemefar Dengesine yük getirileceği şek
linde bir korku vardı. Oysa biz renkli TV yaymlarma başladık. Bu sene 
Türkiye' de renkli TV satışı 900 bin ile 1 milyon arasında. Bu renkli TV'yi 
sadece zenginler almıyor, .geniş halk' kitleleri d~ bundan yararlanıyor. 
Aynı şey beyaz eşyada da söz konusu. Ben Türkiye'ye gelen yaıbancı he
yetle şunu konuşuyorum. «Memlekelinizde fiyatlar nedir?» Şimdi deni
lebilir ki, o ülkede ücretler yüksektir. 

Ancak öyle ülkelerle görüşmüşümdür ki bizim. milli gelirimizin ya
rısı olan ülkeler vardır. Fakat gıda maddeleri Türkiye'den ucuz olan ül
keye rastlamadım. Örneğin Endonezya. Milli gelir bakımından ·bizim ya
rımız kadar. Birçok malın fiyatını mukayese ettim. 5 ile on misli. Bu 
memlekette görülen bolluğun hiçbiri başka bir ülkede yoktur. Talbii bir
çok tenkitler olacaktır, şu şekilde veya bu şekilde. Bütün bunların hiç
biri bizi · yolumuzdan döndürmeyecektir. Hatırlayacaksınız KDV yüzün
den neler yapıldı? Aynı konu Kambiyo rejimini gevşettiğimizde başımıza 
geldi. Bankalarda döviz yok diye ortaya çıklılar. Ama gene istikatemizi 
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bozmadaiı yürümemiz lazım ki bunda başarılı olalım. Ben şunu iddia 
etmiyorum. Türkiye'nin her meselesi haHedilmiştir. Hayır. Ama işler iy-i 
ye doğru. Biz, bu sene KDV'nin 100 milyar lira getireceğini hesapladık. 
Önümüzdeki sene daha iyi olacaktır. 

Devletimiz mali sistemi sağlam hale getirirse, geliri gideri dengeye 
doğru yaklaştırırsa enflasyon meselesi de haşan sağlar. 

Bizim uyguladığımız Konut Fonu ile 400 milyar lira gelir sağlan
makta, kişi kendisi de biraz ilave etmektedir. Kazancı ise hem konut 
sahibi olunması, hem de yeni iş sahalarının açılmasıdır. Nakliyesinden 
işçiliğine kadar bir çok işin gelişmesi demektir. Bunlar bizim proıgram
larımızda olan hadiselerdir. Birçok hidroelektrik santral eskisinden çok 
hızlı realize edilmeye başlanmıştır. Yani Kamu Ortaklığı Fonu. Çok ra
hatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bu senenin sonunda otoyollar sorununun 
ağırlıkla ele alınacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 ... 6 sene içinde 
1000-1500 Km. yol inşa edilecektir. Bir formülünü bulacağız. Otoyolla
rın yapımı ile de memlekette yeni iş sahaları açılacaktır. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da yatırım eskisinden daha fazladır. 2 sene içinde elek
triksiz hiçbir köy kalmayacaktır. Biz bu meseleyi ele aldığımızda elek
triklenmiş köyler yüzde 20 civarındaydı. Yol meselesinde, telefonda da 
ilerleme yapılacaktır. Getirdiğimiz formulle bu yörelere özel sektörün 
yatırımı arttırılmıştır. Bu yörelerde devlet bir nevi ilave sübvansiyon 
yapıyor demektir. Yine bazı illerde kö:v korucuları meselesini hallettik. 
Birkaçbin kişiye iş imkanı yarattık böylece. 

Yeni veııgi paketine gelince, bunu Maliye ve Gümrük Bakanımız 
açıklayacak. 

TBMM'ye gitmeden sizin onayınızdan da geçecek. Bu kanun bir çok 
kanunları ihtiva ediyor. Türkiye'nin bu sahada attığı en önemli adımdır. 
Çok ileri bir hamledir ve bir mali reformdur. Aksamalar varsa komis
yon arkadaşlarımız bu safl:ıada müdahale etsin. Çünkü önemli bir ko
nudur. Önemli kanunlar sadece hükümet ve bürokrasi tarafından değil, 
grubumuzda bu işi bilen kadrolarımız tarafından hazırlanmaktadır. 
İmar Kanunu, Maden Kanunu gibi bu kanun da gruJbumuzda ilgili arka
daşlarca tartışılarak hazırlanmıştır. 

Memleketi yeniden s:ukııntılara sokmamak gerelkıir. Şunu kiaıhul et
mek gerekir ki, 12 Eylül hare!katı, ıbu mem1etketi ıbir uçurumun eşıiğinıden 
kurtarrnışıtır. Münakaşalar yapılırsa ço!k meselıe ortaya çılkar kıi bu da 
memleketi sı:kıntıya sıokar. Bu kanunu kaldıracağız diye teklif vertmelk 
de kaıhraımanlık değildir. 
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TBMM'ye böyle bir teklif geldiğinde grubumuz bunu görüşür. Ama 
kanaatime göre bu kanuna bir süre koymak gerekir. Yani kanun hangi 
tarihte yürürlükten kalkacaktır? İkincisi 4 (c) maddes~ zaten yürürlükte 
değildir. Bu maddenin çalışması çok zor. Ben şahsen memlekete her ne 
şekilde hizmet edenlerin, hizmetleri hakkında · küçültücü rveya övücü 
münakaşa ortamı yapılmamasını belli bir süre için fayda mütalaa edi
yorum. 

Önümüzdeki günlerde özellikle vergi kanunlarının komisyonlardan 
geçirilme mecburiyeti vardır. Bu düzenleme ile devletin vergi zaiyatı or
tadan kalkacaktır. Daıha makul bir vergi alınacaktır. Lüzumsuz bürok
ratik formaliteler kalkacaktır. Öyle tahmin ediyorum ki, devlet bütçesi 
en fazla 400- 450 milyar lira açık verecektir. Belki bunun da altına ine
cektir. Önümüzdeki sene bunu daha aşağıya çekmek Jçin hazırlanmış bir 
sistem vardır. Bunu yaptığımızda iktidarımız her bakımdan başarılı hale 
gelir. Hem hizmet, hem de enflasyonla mücadele bakımından. Bundan 
sonraki senelerde bu kadar reformist icraatlar olmayabilir. Onun için 
bu konularda fevkalade dikkatli davranmada fayda mütalaa ediyorum. 
Sayın arkadaşlar~· · 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'iN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

2 Ekim 1985. 

Sözlerimin başında Ankara Üniversitesi'nin, bu eski köklü üniver
sitesinin açılış töreninde bulunmaktan ve bu üniversiteyi 1985 - 86 öğre
tim dönemine başladığı bu sırada aranızda bulunmaktan büyük bir mem
nuniyet duyduğumu ifade ederek başlıyorum . 

. Değerli öğrenciler, öğrencilik yılları, özellikle üniversite y!lları unu
tulmayan yıllardır. Benim mezun olduğum yıl 1951. Ama hatıramda hep 
o yıllar, 1945 - 50 yılları çok canlı olarak durmaktadır. Sizler de mezun 
olduktan sonra, ileriki yıllarda çalışma hayatına geçtikten sonra gene en 
parlak yıllar olarak bu yılları hatırlayacaksınız. Ben öyle zannediyorum ki 
kıymetli hocalarınız da o yılları hatırlamaktadır. 

Bizim milletimiz fedakardır. Anne ve babalarımızın bugünkü şart
larda ellerinden geldiği kadar evlatlarını daha iyi tahsil yaptırmak için 
çok büyük fedakarlıklara katlandıklarını yakından biliyoruz. Evini, tar
çok ailelerimiz vardır. Bir ikinci tarafımız, bize ders veren kıymetli öğre
tim elemanlarına olan saygımızıdır. Bu milletin çok köklü bir annanesi
dir. Ve ümit ediyorum ki bu köklü ananeler bozulmadan devam etsin. 
Vaktiyle ilkokul çağında hocasına teslim edilen çocuk için «eti senin ke
miği benim» tabiri kullanmışlardır. Bunun manası, «Yani dokunaıbilirsin, 
ama fazla hırpalama «demektir. Bu saygıyı ifade eden, öğretmene verilen 
kıymeti gösteren önemli bir sözdür. 

Gene tarihi incelediğimizde şunu görürüz : Birçok büyük Osmanlı 
padişahlarının hocalara, ilim adamlarına gösterdiği saygı hakikaten on
lara verdiği değer, eğitimin gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Fa
tih Sultan Mehmet ile hocası arasında geçenler gene Yavuz Sultan Se
lim'in kendi hocası ile Mısır seferinden dönüşünde atının ayağından sıç
rayan çamurlar, ona söylediği hürmetkar sözler, bütün hocalarımıza ver
diğimiz ananevi değeri açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhterem davetliler, bizim milli hayatımızda, tarihimiz incelendiği 
vakit bazı nesillere önemli yükler düştüğü ve bu nesillerden büyük feda
karlıklar istendiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yakın tarihimiz ince
lendiğinde şunu görürüz. 1911'den 1923'e kadar Anadolu insanı bir tür 
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mücadelenin içine girmiştir. Tam 12 sene. Kimimizin büyükbabası; ·kimi
mizin dedesi... memleketin içine düştüğü sıkıntılara çözüm : bulmak için 
savaşmıştır; mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında, Milli 
Mücadele ile nok,talanan son yıllarına baktığımızda bunu çok iyi bir şe
kilde görüıüz. 

Ankara'da, Atatürk'ün etrafında toplanan, yapılan mücadele ve elde 
edilen başarılı sonucun çok iyi tahlil edilmesi lazım. Sadece .bir tarih 
olarak, vaka olarak ortaya konmaması lazım. Onu iten gücün ne oldu
ğunu, o nesli~ ne fedakarlıklar yaptığı çok iyi değerlendiri~melidir . 

Biz yurtdışına gittiğimiz zaman bu değerlendirmenin orada da çok 
iyi yapıldığını qıüşahade ettik. Anadolu' da Milli Mücadele dışarda tahmi
nimizden fazla akisler bulmuştur. O zamanın Hindistan'ında, bugünkü 
-Pakistan, Bangladeş dediğimiz ülkelerde, Malezya' da bütün Kuzey Af
rika' da çok köklü akisler bulmuştur. O zamanın mazlum milletleri, bü-
tünüyle Anadolu'da yapılan mücadeleye gözlerini dikmişler, bu mücade
lede ne netice alınacak ve bu mücadelenin muvaffak olması için dua da 
dahil olmak üzere herşeyi yapmaya gayret etmişlerdir. 

Anadolu' daki Milli Mücadele kazanıldığı zaman bu söylediğimiz ül
kelerin herbirinde çok büyük bayramlar yapılmıştır. Niçin böyle? Tabia

· tıyla o zamana baktığımız zaman İslam ülkeleri arasında b.oyunduruk al
· tında olmayan tek ülkenin Türkiye olduğu görülüyor. Bunu İstiklal Marşı 
şairimiz, genel İstiklal Marşında, şu kıtalarla gayet güzel ifade etmiş. 

«Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım 
Hangi . çılgın bana zincir vuracakmış şaşanın 
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım 

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım 
Garb~n afatını sarmı-şsa çelik zınhlı duvar 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhattım var 
Ulusun, böyle ibir imam nasıl boğar 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar» 

Bu m,ısralar o zamanki yapılan mücadeleyi gayet net bir şekilde 
göstermektedir. Bugünkü nesillere o tarihten başlayarak geçirdiğimiz saf
haları iyi bir şekilde anlatılmasında çok büyük faydalar mütalaa ediyo
rum. 

Türkiye bu mücadeleyi yaptığı sırada, 1927 yılında yapılan nüfus 
sayımına göre 13 milyon nüfusa sahip. Memleketimizin nasıl bir durumda 
bulunduğu" yani altyapıların ne olduğu, ulaşımın ne olduğu hakkında ke-
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sin bir bilgimiz yok. Ama hatırladığımız kadarıyla, öğrenebildiğimiz ka
darıyla o . sıralardaki memleketimizin ulaşşımının en önemli vasıtasının 
demiryolları olduğunu görüyoruz. Karayolları irtibatımız fevkalade zor. 
Hatta Cumhuriyetimizin 10. Yıl Marşını hatırlayanlar, şu mısralarda «De
mir ağlarla ördük, anayurdu bir baştan başa» demiryollarına ulaşım ba
kımından çok büyük bir önem v·erdiğimiz ortaya çıkar. Ama bugün demir
yollarımız bir hesaba göre yük ve yolcu nakliyatının yüzde 5'ini taşımak
tadır, daha genişletilmiş olmasına rağmen. Ben 1945 - 50 yılları arasını 
çok daha iyi hatırlıyorum. Ankara - İstanbul arasındaki seyahat en iyi 
demiryolu ile yapılabilirdi. Karayolu ile 1950' den sonra, toz duman için
de 16-17 saat içinde yapıldığını biliyorum. Gene de o tarihle ilgili bir ra
kam verirsem; 1950 yılında Türkiye'nin elektrik istihsali 780 milyon ki
lovat saatti. Bugünkü rakamlarımızla karşılaştırırsak, bu rakam bugün 
Türkiye'de 8 gün içinde üretilmektedir. 1 sene yerine 8 gün. 1964 sene
sinde Türkiye'nin ihracatının 410 milyon dolar olduğunu çok iyi hatırlı
yorum. Zamanın Başbakanı rahmetli İsmet İnönü, «Ses hızını geçtik» de
miş, Bugün 1985 yılı geçtiğimiz Ağustos ayında ihracatımız 761 milyon 
dolar olmuştur. Bu sene tahmin ediyorum, 8 milyar doları rahatlıkla bu
lacağız. 

Eğitim konusuna gelince, Memleketimizde bu konuda çok büyük 
gayretler sarfedilmekte. İlkokuldan itibaren üniversitemiz de dahil, dev-, 
let büyük yük altındadır. Herşey aşağı yukarı ücretsizdir. Bugün üniver
sitelerde ahnan harçlar, demin sayın rektörümüzün de bahsettiği gibi üni
versitelerimizde sadece ve sadece öğrencilerimize harcanmaktadır. Devlet 
bütçesine geri gelmemektedir. O da öğrencilerimizin yemek ve ulaşım 
masrafları için kullanılmaktadır. Bundan 15 sene evvel Türkiye'nin büt
çesi 400 -500 milyar TL. arasındaydı. Bu sene tahmin ediyoruz, üniversi
telerimizin bütçesi yatırımlar da dahil 160 - 170 milyar TL. civarında ola
caktır. Bu~lar aşılan mesafenin, yapılan fedakarlıkların ne kadar büyük 
olduğunu göstermektedir. Bütün ileri Batı ülkelerinde yüksek tahsil pa
ralıdır. Bizim memleketimizde bu hemen hemen parasız sayilır. Bu im
kanlara s.~ip öğrencilerimizin bunu çok iyi kullanmalarını rica ediyorum. 
Çünkü unutmayınız ki hali hazırda, bu imkandan istifade ed.en gençleri
mizin sayısı, yani 18 - 21 yaş arasındaki genç grubunun ancak yüzde lO'u 
bu imkandan istifade edebiliyor. Onun için aziz gençler, sizler biraz özel
likli gençlersiniz, yani bu imkanlardan istifade eden genç. grubusunuz, 
bunun değerini iyi biliniz. Size ilerde daha fazla gencin bu imkanlardan 
istifade edebilmeleri için daha fazla çalışma yapınız ve memleketimizin 
güçlenmesinde, büyümesinde yardımcı olunuz. 

Türkiye önümüzdeki yıllarda nereye gidecek? Sözlerimin başında 
nesillerin fedakarlıklar yaptığını, bu fedakarlıkların neticesinde. de daha 
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iyi noktalara ·vardığımızı, bir misal olarak da İstiklal Harbini, Milli Mü
cadeleyi yapan nesli ortaya koymuştuk. Bizim dedelerimiz, büyük dede
lerimiz, babalarımız olabilir ... Eğer bu fedakarlıklar yapılmasaydı Tür
kiye bugün 50 milyonluk bir nüfusa sahip olmazdı, bugünkU şartlar iti
bariyle bir nev'i hayranlıkla gelişmesinin takip edildiği bir ülke olmazdı. 
Daha 5 - 6 sene evvel sıkıntılara düştüğümüz bir devre vardı. Tarih itiba
riyle 1968'den 1980'e kadar sür-en bir devre. Ağırlığını 1977 - .78 - 79 - 80 
yıllarında hissettiğimiz bir devre. Anarşi dev:r.esi, ekonomik sıkıntıların 
hakim olduğu bir devre. Ve dışardaki itibarı bakımından Türkiye'ye ba
tıyor gözüyle bakıldığı bir devre. Kurtarılması imkansız görünen bir du
rum. Bunların hepsini çok yakın bir devrede yaşadık. Size bir misal ve
rirsem, benim vaktiyle alakadar olduğumu, halen de alakamın kesilme
diği bir saha, 1980 sen ·nin başında dünyanın finans çevrelerinde tanın
mış bir mecmuanın yaptığı, «Dünya ülkeleri hangi sıradadır?» · analizinde 
Türkiye 109 ülke arasında Türkiye sondan üçüncü sıradadır. Kredi veri
lebileceği hemen hemen düşünülmeyen bir ülke, ondan sonra da bir iki 
küçük Afrika ülkesi gelmektedir. 1985 Mart ayında gene aynı mecmua
nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin kredi verilebilmesi sırası 56'ya 
gelmiştir. 56'ya gelmek kolay bir hadise değildir. Yani 5 sene içerisinde 
gene aynı mecmuanın ifadesi şudur; 5 sene içerisinde devamlı olarak kre
di verilebilirliği en başt~ artan. ülke Türkiye' dir. Genel başka biİ' grubun 
yaptığı incelemeye göre - OECD ülkeleri arasındayız, buna ilave olarak da 
Meksika Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan, Arjantin ve Brezilya 
dahil 28 ülke arasında yapılmış iki etüt var : 

Bir tanesi beynelmilel rekabet imkanı hangi ülkede fazladıri Bu 28 
ülkeden ki, 22'si OECD ülkeleri dünyanın en ileri ülkeleri sayılır, bunlar 
arasında 22. ciyiz. Yunanistan'dan, Brezilya'dan, Hindistan'dan daha ön
ceyiz. Gene · aynı mecmuanın yaptığı çalışmaya göre, dünya dış çevrele
rini iş yapılabilirlik bakımından bu 28 ülke arasında güvenilirlik nasıl, 
şeklindeki bir inceleme Türkiye'yi 19. sıraya koyuyor. Bu sırada da Yu
nanistan'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan öndeyiz. Bütün bun
lardan söylemek istediğim şu; 5 sene evvelki durumu da ifade ettim. Dı
şarda yapılan istatistikler, nereden ner-eye geldiğimizi çok daha iyi gös
termektedir. Nasıl olmuştur? 5 sene evvel batacak gözüyle bakılan ,ülke, 
nasıl bu sıralara gelmiştir? Ben bir tek izahat biliyorum. O da birlik ve 
beraberlik içinde olmamızdır. Kavgayı ıbir kenara bırakmaktır, insanla
rın birbirini sevmesidir ve bir anlayış içinde ileriye doğru gidiştir. Tür
kiye 5 senede bunları yaptığı için, kavgayı bir tarafa bıraktığı için, anarşi 
meselesini çözdüğü için, ekonomik gelişmenin manasını birlik ve bera
berlik içinde anladığı için dünyanın takdirini çekecek bir duruma g~lmiş
tir. Önümüzde çok daha iyi bir istikbalimiz vardır. Tek bir şartımız var. 
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O da birlik ve beraberliğimizin devamıdır. Bunun kıymetini bilmemiz, 
bize verilen imkanları en iyi bir şekilde kullanmaktır. 

Bir misal daha vereceğim. 1970' den 1984 senesine kadar 14 sene içe
risinde otoyol olarak yaptığımız uzunluk 55 kilometredir. O da İzmit ile 
Gebze arasındaki otoyoldur. Bugün Türkiyemiz ikinci Boğaz Köprüsü ile 
birlikte 16 kilometrelik otoyola 3 sene içinde sahip olacaktır. Ama mese
leyi burada bırakmıyoruz. Bu sene veya önümüzdeki sene 1000 kilomet
relik bir otoyol sistemine başlayacağız. Bütün bunlar gücümüzün arttığı
nı, istikbale daha iyi baktığımızın göstergeleridir. 

Benim üniversiteyi bitirdiğim 50'li yıllarda 3 üniversite vardı. An
kara, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Bugün 27 üniversitemiz 
var. 183 fakültesiyle, 113 yüksek okuluyla, 22 bin öğretim elemanın, 450 
bin öğrencisiyle, öğrenci sayısı yüzde 11, hedefimiz bunun yüzde 12'ye ge
tirilmesidir. Bunlar başarılmaz hedefler değildir. Daha iyisine Türkiye 
layıktır. Artık sadece üç büyük şehrinde üniversite yoktur. Anadolu'ya 
yayılan üniversiteleri, telefon ve elektrik sistemiyle, yol ve alt yapılarıyla, 
memleketimiz her sahada daha fazla ilerlemeye, gelişmeye layık bir şe
kilde ileriye gidecektir. Ama sözlerimin başında ifade ettim, şimdi de 
söylüyorum. Birliğimizi beraberliğimizi, bozmayalım, insanları sevelim, 
kavga yerine uzlaşma yapılacağını bilelim. Böylece memleketimizi daha 
ileriye götüreceğimizi, bunun için de birliğimizi beraberliğimizi muhafaza 
etmesini ·bilmemiz lazım. Ankara Üniversitesi'nin öğrencilere, anne ve 
ve babalarınıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 

MUHABİRİ ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA 
VERDİGİ CEVAPLAR 

2 Ekim 1985 . 

S o r u : - 84 üncü madde ile ilgili görüşlerinize muhalefet sert 
tepki gösterdi. Son olarak Parlamento içi muhalefetle konuyu görüşece
ğinizi açıkladınız~ HP ve MDP önerinizi kabul etmez ya da karşı önerilerle 
gelirse ne yapacaksınız? 

Cevap : - 84 üncü maddenin getirdiği espri milletvekillerinin par
ti değiştirmelerini önlemek ve bu işin pazarlık konusu olmasına engel ol
maktır. Bu madde yazılırken, milletvekiliyken bu gibi hallerde düşmesi 
şartı, Meclis'in tariı sayı çoğunluğu olan 201 oya bağlanmıştır. Diyelim ki 
20 kişi (A) partisinden (B) partisine gitti. Bu 20 kişi için son kararı Mec
lis verecek demektir. Böyle bir kararı vermek zordur. Biz. bugün doku
nulmazlığı kaldıramıyoruz. Bu hiçbir Mecliste de adet olmamıştır. Millet
vekilliğini ıskat etmek zordur. Maddeyi daha doğru tedvin etmek gere
kirdi. Danışma Meclisi'nden gelen metinle son çıkan metin arasında fark 
var. İlk metnin tatbikatı daha kolaydı. İleride sorun olmaması için bu 
maddenin daha sağlam yazılması lazım. Aynca «6 Kasım» ve «25 Mart» 
seçimleri oldu. Genel seçime 3, yerel seçime ise 6 parti katıldı. Neticede 
bir başka tablo çıktı. İktidar bakımından değil ama içerideki ve dışarıda
ki öteki partiler bakımından siyasi tabloda bir düzensizlik oldu. Bizim 
düşüncemiz, bir defaya mahsus olarak bir değişiklik yapılarak bu rahat
sızlıkJar giderilebilir mi? şeklindedir.» 

Soru : - HP ve MDP' den red cevabı alırsanız, ya da başka Ana
yasa değişikliği önerileri gelirse ne yaparsınız? 

Cevap : - İstişareleri görmeden, bir şey söylemek istemem. Biz 
Anayasa değişikliği getirmiyoruz. Anayasa'ya dokunmak istemiyoruz. Bi
zim düşüncemiz bu maddenin esas düşünülen ruhuna uygun haline geti
rilmesidir. Ama istenmezse ona hiç gitmeyiz. 

S o r u : - Hukukçular sizin önerdiğiniz yolun da bir Anayasa de
ğişikliği olduğunu savunuyorlar? 

C ev a p : - Tabii, ta!bii... 
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S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa'nın delinmemesi goru
şünde. Bu yapacağınız değişiklik Anayasa'yı delme olarak nitelendiril

mez mi? 

Cevap : - Bizimkisi maddeyi daha muhkem hale getirmektir. 

S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı ile konuyu görüştünüz mü? 

Cevap : - Ben bir kere söyledim. Kendisi herhangi bir ifadede 
bulunmadı. «Bu maddede bizim zorluklarımız var» dedim. «Yarın millet
vekili transferi olursa madde hükmünü yerine getirecek 201 'i belki bula
mayız» dedim. 

S o r u : - Dört eğilimin temsil edildiği bir parti olarak iktidara 
geldiniz. Sonra yerel seçim geçti. Ama daha sonra siyasi tabloda değişik
likler oldu. Bu siyasi ortamda seçim yapılsa ANAP tek başına iktidar ola
bilir mi? 

C e va p : - ANAP kuruluşunda 4 siyasi eğilim bir araya gelmiş

ti, ifadesi doğru değil. Yüzde 90- 97 yöneticimiz ilk defa siyasete giren in
sanlardır. Biz dört eski parti mensuplarından bir kombinezon yapmadık. 
Ben sadece seçim öncesinde televizyonda elimi birleştirip «Memleketi böy
le birleştireceğiz» dedim. Ben «Seçim olur, kazanırız, kaybederiz» diye faz
la iddia etmem. «Milletimiz her şeyin iyisini takdir eder» derim. 

Soru: - Af konusunu geciktirmenizin asıl nedeni nedir? 

Cevap : - Af çok zor bir şeydir. Bugünkü Anayasa düzeni içeri
sinde affı 14 üncü madde dışında getirebiliriz. Bazı problemler var. «Otu
ralım cezaları indirelim, demekle iş bitmiyor. Anarşist ve teröristlerin bir 
kısmının af kapsamına girebileceğini, bir kısmının giremediğini tespit et
tik. Birtakım dengesizlikler meydana geliyor. Meseleyi bir kere daha Ba
kanlar Kurulu'nda görüştükten sonra gruba getirmek istiyorum. Konu
nun etraflıca görüşülmesi lazım. Yan ıklar yapılırsa netice alamayız. Bu 
görüşmelerin sonunda «Hayır Af Kanunu çıkmayacak, ama öyle bir şey _ 
yapabiliriz» de diyebiliriz. 
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Soru :· _;_ Neden Türkiye' de belli aralıklarla askeri müdahaleler 
oluyor? 

C ev a p : - Türkiye gelişen bir ülke. 1960' ta müdahale oldu, 12 
Mart 1971 'de ·oldu, en son da 12 Eylul i 980' de oldu. Münakaşa edilebilir; 
«Haklı mıydı haksız mıydı?» diye. Ama benim görüşüme göre, 12 Eylül 
elzem olan hareketlerden biridir. Diğerleri münakaşa edilir." Niçin oluyo{? 
Kendi analizim var. Hadiselere istatistiki donelerle baktım. Tüm müdaha-
·1elerden önce ekonomide özellikle döviz sisteminde bozukluk başlıyor. 
1958'de iktisadi sıkıntılar başlamış, döviz buhranı olmuş ve 1960 müda
halesi gelmiştir. 1971'e baktım bu kez de 1969'da döviz sıkıntıları başlıyor. 
1970' de bir para operasyonu var ve sonunda müdahale geliyor. 12 Eylül 
öncesine gelelim. 1977 yılının Şubat ayında bir döviz sıkıntısı başlıyor. On
dan sonra kademe kademe ekonomik sıkıntılar arttı. Meşhur 24 Ocak 
kararları alındı ve 12 Eylül'~e müdahale oldu. Bu kadar istat.istiki bir 
benzeme hiçbir ye_rde göremezsiniz . .Temelde yatan sebeplerden biri bu
dur. 

S o r u : - Kuruluş_ öncesipde sizin bir partiyle birleşmeniz istendi
ğine ilişkin sözleriniz yayınlandı. Hangi partiydi bu ve kim istemişti bir
leşmenizi? 

Cevap : - Şunu söyleyebilirim. Birleşmemiz istenen parti Milliyet
çi Demokrasi Partisi'ydi. Reddettik. Tavsiye edenin kini olduğunu söy
lemem. 

S o r u : - Vergi raformunu ne zaman açıklayacaksınız? içeriğini sa
tır başlarıyla da olsa açıklar mısınız? 

Cevap : - İçeriğini Maliye Bakanı'nın açıklamasına bırakıyorum. 
O açıklayacak. 

S o r u : - Ne zaman açıklayacak? 

C ev a p : - Önümüzdeki Cumartesi açıklayacak. O zamana kadar 
tahminler yapmayın. Ama çok önemli bir reformdur. Ferahlık getirecek
tir. Kolay bir ödeme şekli gelecektir. Gelirleri artıracaktır, sıkıntılar azal
t::\caktır. 
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Soru: - Son bir soru; 1986'nın Ekim ayıı:ı.da enflasyon ı:akamını 
ne tahmi nediyorsunuz? 

Cevap: - Ooo ... Ben bu rakamları hiç söylemem. 

S o r u : - Bundan önce söylüyordunuz; yeni mi vazgeçtiniz? 

C ev _a p : - Şunu s~yleyeyir:r:ı. Önümüzdeki yıl inş~llcµı yüzde 25 
civarında veya b_iraz daha altta enflasyonu hep ber_aıber görm~k için sizler 
gayret edin. Biz de gayret edelim. Yani psikolojik olarak siz de bize yar
dımcı olun da belki daha aşağı çekeriz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
MUHABİRİNİN SORULARINA VERDİGİ CEVAP 

2 Ekim 1985 

Soru: - 12 Eylül 1980 tarihinden sonraki dönemin eleştirilmesini 
yasaklayan 2969 Sayılı Yasa'nın kaldırılması ile ilgili olarak bugün (geçen 
Pazartesi) partinizin Başkanlık Divanı'nda bir görüşme oldu mu? 

Cevap : - Hayır, biz bugün 2969 ile ilgili bir görüşme yapmadık. 
Bir karar almadık. Bildiğiniz, bir milletvekili arkadaşımız, bunun kaldı
rılmasını istedi. Biz onun verdiği kanun teklifini tüzüğümüz açısından 
inceledik. Arkadaş oturdu, arkasından da şakır şakır beyanatlar verdi. Bu 
beyanatları bizim tüzüğümüze aykırı. 

Soru: - Yani yasa önerisi vermesi tüzüğünüze aykırı değil, de
meç vermesi ay kın öyle mi? 

Cevap: - Böyle .. bir öneri vermesi de aykırı. Hangi yasa olursa ol
sun, önce gruba vermesi lazım. Grup tüzüğünde sarih olarak var . Onun 
için ~endisine önce yasa teklifini geri çek, bize ver, dediler. O da öyle yap
mış olsaydı, belki hiçbir şey yapılmazdı. Ama arkadaşımız rahat durma
dı, benim ve diğer parti yöneticileri hakkında gazetelere beyanatlar verdi. 
Aslında ta geriden başlayan hadiseler var. Mesela yılbaşından sonra Kat
ma Değer Vergisi ile ilgili, belki muhalefetin bile söylemeyeceği şeyleri 

bir gündem dışı konuşmayla Meclis'e getirdi. Biz ona da tolerans göster
dik. Söylediği Katma Değer Vergisi ile ilgili iddialar da kaldı ki, doğru 
değil. O zaman KDV iddiasını neden yapmış şimdi söyleyeyim. O iddiayı 
yaptığı tarihte İsmail Özdağlar hadisesi var. O durum içinde yaptı. Bun
lara da tolerans gösterdik. Bu şekilde davranan bir arkadaşın bizim bün
yemizde durması mümkün değildir. Bu kadar toleransımıza rağmen, yani 
konu 2969 Sayılı Kanunla ilgili değil. 

S o r u : - Peki, 2969 Sayılı Yasa ile ilgili düşünceniz nedir? 

Cevap : - Oraya geldiğim zaman söyleyeceğim. Şimdj söyleyeme
yeceğim. Kanunun önemli ve değişmemesi icab eden tarafları var. Ama 
belki değişmesi, belki kaldırılması icap eden maddesi veya maddeleri de 
var. Ama kalması icab eden veyahut da sonuna şu tarihte bu kanun kalkar 
diye bir madde koymak icab eder. Tam 6 Aralık 1983'te çıkmış o kanun, 
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bir gün sonra bana hükümet kurma vazifesi verildi. O gün çıkarılmış. O 
arada benim şahsi görüşüm, grubumuz ne görüş beyan eder bilmem, ama 
(d) bendini kaldırmanın lehindeyim. 

Soru: - Söz konusu 2969 Sayılı Yasanın (d) ibendi, Anayasanın 
geçici 4 üncü maddesinde belirtilen siyasi yasak kapsamına giren kişile
rin Türkiye'nin iç ve dış politikasını olumsuz yönde etkileyecek sözlü ve 
yazılı açıklamalarda bulunmasını yasaklıyor. Yani siz bu yasağın kalk
masını mı istiyorsunuz? 

Cevap : - Evet. Ben bu ( d) bendinin kaldırılmasının lehindeyim. 

S o r u : - Burada tek bir maddenin kaldırılmasını istiyorsunuz. 
Ama yasanın kendisinin tümden kalkması için nasıl bir tavır alıyorsunuz? 

Cevap : - Bütün kanun için bir tarih konması lazım. Bu· tarih 
1992'dir. Yani Anayasa'daki geçici maddeleri bittiği tarihtir. Geçici mad
delerin sürelerinin dolması ile birlikte bu kanunun da bütünüyle kalkma
sından yanayım. 

S o r u : - Anayasa'nın 84 üncü _maddesindeki değişikliğe gelirsek ... 
Burada dikkati çeken bir nokta var. Cumhurbaşkanı ile yaptığınız hafta
lık görüşmeden sonra 84 üncü maddenin değişikliğini gündeme getirdiniz. 

Cevap : - Bunu daha evvel basın toplantısında gündeme getirdim. 

S o r u : - Ama bir de Cumhurbaşkanı ile haftalık görüşmeden son
ra bir açıklama yaptınız. Bu açıklamayı görüşmeden sonra Çankaya' dan 
çıkarken yapmış olmanız, Sayın Cumhurbaşkc:µıı ile bu konuda herhangi 
bir görüş birliğine varmış olduğunuz anlamına gelir mi? 

Cevap : - Hayır, hayır. Katiyen böyle bir anlama gelmez. Aslın
da bu konuya orada bahsetmem bir tesadüftür. Tesadüf de şudur. Bana 
soru -soruldu. Ben de cevap verdim. · 

Soru: - Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü, bu konuyu? 

Cevap : - Görüştük. Ben sadece kendi görüşümü anlattım. Sayın 
Cumhurbaşkanı herhangi bir reaksiyon veya bir eğilim belirtmedi. Yani 
biz konuyu münakaşa etmedik. 

Soru : - 84. maddede bir değişiklik, eninde sonunda bir Anayasa 
değişikliği olduğuna, Cumhuribaşkanı'nın Anayasa değişikliklerine karşı 
ne kadar hassas olduğu da bilindiğine göre, 84. madde değişikliğini ge
tirirken konuyu hiç bu açıdan düşündünüz mü? 

C ·ev a p : - Bir: kere bıinu ben o manada bir Anayasa değişikliği. 
olarak almıyorum,. Yeni bir Anayasa değişikliği a, b, c maddesinin kaldı-
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rılması veya sizin veya başkasının görüşüne göre daha demokratikleştiril
mesi olarak anlaşılıyor bugün Türkiye' de. Bizim burada söylediğimiz 84 
tindi maddenin gerekçesi, mebusların bir partiden başka bir partiye git
mesine mani olmaktır. Fakat madde öyle yazılmışki, orada buna mani ol
mak mümkün olmayabilir. Onu söylüyorum. Yani şöyle; 201 oyun çıkma
sı icab ediyor. Mebusluğw1 düşmesi için. Mesele 201 oyuı:ı bulunması de
ğil, TBMM'nin böyle bir töhmet altına düşürülmesi. Yani mebusluğu ıskat 
etti, durumuna düşmemek lazım. Bunun tabii dışarda ve içerde bir takım 
akisleri var . Yani ben onu düşünüyorum. Yani böyle bir durumda mesul 
bir iktidar partisi olarak bir kişinin milletvekilliğini 201 'le düşürebile
cek miyiz, düşüremeyecek miyiz? Bunun zorluklarını görüyorum. İşte 
HP - SODEP birleşmesi, arkasından başka hareketler. Yani görünen köy 
odur ki, özellikle 23 Mart ve 6 Kasım seçimlerinin getirdiği bir tablo var. 
O tabloda bir .rahatsızlık var. Bu, milletvekilleri arasında olacaktır. Çün
kü partisinin seçim kazanamayacağını görünce kendisine bir yer aramaya 
çalışacak. Peki o vakit ne olacak? Biz bunu tatbik edebilecek miyiz? Hadi 
tatbik ettik, aleyhimize çok laflar söylenecek mi? Kolay kolay bir miilet
vekilinin dokunulmazlığını kaldıramıyoruz. Nasıl olacak da o milletve
killiğini ıskat edeceğiz gibi sualler gelmeye başladı... O vakit dedim ki, 
bu maddeyi dab,a muhkem yapmak lazım. Ve Millet Meclisi'nin kararın
dan ayrı olarak, daha otomatik hale getirn:ıek lazım. Ne olabilir? Böyle 
bir durumda Anayasa Mahkemesi akla geliyor. Bir mahkeınedir o karar 
verir. Belki bu mahkeme karan Meclis'in oyuna arzedilir. Yani Meclis 
reddeder mi, etmez mj? Reddederse belki yürürlüğe girmez diye düşü
nülebilir· Belki de sadece 1Anayasa Mahkemesi kararıyla iktifa edilebilir. 
Böyle bir değişikliğin yapılması Meclisi rahat ettirir ve maddeden iste
nilen manayı da yerine getirir. Bu, o manada bir Anayasa değişikliği de
ğil, onu söylüyorum. Bunu söylerken, şunu da söyledim. Dedim ki (ta
mam bir rahatsızlık var). Belki bir defaya mahsus olarak imkan veririz, 
o rahatsızlığı da çözeriz. 

S o r u : - Burada teorik olarak şöyle bir ihtimal var : Diyelim ki, 
böyle bir serbestleşmenin sonucunda siz iktidar partisi olarak çoğunluğu 
kaybettiniz Mecliste ... 

Cevap : - Olabilir. Hiç ondan çekinmem. 

S o r u : - Bunu göze alıyorsunuz? 

C ev a p : - Tabii. Bunların hepsi bir tahmindir. Benimki de bir 
tahmindir. Fakat bu tahmine benim inancım, ta bu işe başladığımdan be
ri var. Yani partiyi kurduğumdan beri var. 1988 seçimlerine kadar bir ik
tidar alternatifi yok bizden başka. 
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Soru: - 1988'de? 

Cevap : - 1988' de seçim var, tabii neticeleri gelir. Ama şu anda 
parlamento içinde herhangi bir iktidar alternatifi bahis mevzuu olamaz. 

S o r u : - Cumhurbaşkanı'nın Meclisi açarken yaptığı konuŞma ile 
Türkiye' deki siyasi atmosfer birdenbire değişti. Çeşitli siyasi konular tar
tışılır hale geldi. Siz bu siyasal hava değişikliğini nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

Cevap : - Ben bunları aslında seçim öncesinde tahmin ettim. 6 
Kasım seçimlerinin Türkiye' de her şeyi düzelteceğini düşünmemek lazım. 
1983 çesimlerinden sonra ortaya yeni problemler çıkacaktı. Eski siyasi 
güçler ortaya çıkacaktır. Onlar meseleleri çözmeye çalışacaklardır. Ta
biatıyla siyasette bugünkü görünümden, durumdan hisse alamamış olan
lar, bu durumu düzeltmeye çalışacaktır. Nitekim bu tahminlerimiz bugün 
olduğu gibi ortaya çıkmaktadır. Ben böyle bir devre tahmin ettiğim için 
hadiseyi şöyle görüyorum : Münakaşayı büyütmek istemiyorum. Bunun 
memlekete bir fayda getireceğini zannetmiyorum. 

Soru: - Anayasal engeller olduğu için mi böyle düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Anayasa 1982'de yüzde 92 oyla kabul edilmiş. Şöyle de
nir, böyle denir, ama belli kanunların da Anayasanın da belli bir tecrübe 
devresi geçirilmeden değiştirilmesinin prensip olarak karşısındayım. Çün
kü bu tedbirler, geçirdiğimiz tecrübeler sonunda alınmış hususlardır. 

Biz bazen karar verdiğimiz zaman sadece bugünkü şartları göz önünde 
tutarak değerlendirme yapıyoruz. Ama bu noktaya nereden geldik, bazen 
bunları unutuyoruz. Hakiki gelişmeyi görmeden bu noktaya niçin gelin
miştir diye düşünmeden bu meseleye varn1ak mümkün değildir. 

Soru : - Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde arka arkaya çıkan 

olaylarda çok sayıda er ve subayın şehit edildiği yapılan açıklamalardan 
anlaşılıyor. Güneydoğu bölgemizde bu olaylarla ilgili herhangi bir ulus
lararası tahrik ve örgütlenme var mı? 

Cevap : - Uluslararası olmaması imkansızdır. Gerisinde bazı güç
ler vardır. Ama bunu kalkıp da «ŞU yapıyor, bu yapıyor» diye söylemek 
istemem. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkeler vardır. Güneydo
ğu' daki bu hareketler öyle o kadar kolay parasız ve desteksiz meydana 
gelemez. Demek ki bunları yetiştiren, para veren, eğitimle destekleyen dış 
güçler vardır. Bizim tahminimiz, bu hareketleri yapanların bölge içinde 
ve dışında sayılarının 600 - 700 civarında olmasıdır. Son bir sene içerisin
de onların kayıpları bizden fazladır. Kaldı ki bunlar bir nev'i vur kaç tak
tiği yapıyorlar. Bir süre sonra onlar da mücadeleyi bir noktada bırakacak
lardır. Çünkü güçleri tükenecektir. Devam etmeleri mümk;ün· değildir. 
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Soru : - Siz bu olaylan önlemek için ne gibi önlemler düşünüyor
sunuz? 

C ev a p : - Devam etmeleri mümkün değildir. Bugün bölge halkın
dan bırakın ·büyük çapta, en ufak çapta bile destek görmeleri fevkalade 
zorlaşmıştır. Biliyorsunuz son kanunla köylerde köy koruyucu sistemi ge
liştirilmiştir. O bölgeye gidenlere iyi ücret verilmektedir. Modern imkan
lar verilmiştir, köy koruyucularına, bazı hadiselerde köy koruyucuları 
ciddi rol oynamaya başlamıştır. Bu suretle köy koruyuculuğunu geliştire
rek, devlet hem işsizliğe karşı bir önlem almış oluyor, hem de oradaki in
sanlara kendilerini koruma imkanı veriliyor. Biz de güvenlik kuvvetle
riyle meseleyi daha kolay çözer hale geliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ora
da daha modem araçlarla techiz edilmektedir. Yani bir müddet sonra on
ların hareketleri çok daha zor hale gelecektir. 

S o r u : - ABD eski Başkanlarından Nixon, geçenlerde Ankara«ya 
geldi. Daha sonra İstanbul' da ilginç bir açıklama yaptı: «Türkiye'nin bir 
zamanlar İran'ın Ortadoğu' da üstlendiği rolü üstlenebileceğini» söyledi. 
Hemen hemen aynı günlerde Amerika'ya Savunma İşbirliği Anlaşması ile 
ilgili önerimizi verdik. Bu bağlam içinde Nixon'un bu sözlerini nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Bizimle ·olan konuşmalarında böyle bir konu geçmemiş
tir. Gayet enteresan bir adam. Meseleleri iyi bilen bir adam. Ben kendi
sine Türkiye'nin bölgede bir istikrar ülkesi olduğunu, Doğu ile Batı ara
sında bir köprü olduğunu söyledim. Kendisi de bu fikirleri paylaştı. Tür
kiye'nin bölgede ne jandarma olma arzusu vardır, ne de b~z bu bölgede 
bu tür konularda diğer ülkelere örnek olmayı tercih ederiz. Biz mümkün 
olduğu kadar etrafımızdaki dostların sayısını arttırmak isteriz. Herkesle 
iyi geçinmek için hareket ediyoruz. 

Soru: - Amerika ile günümüzde Savunma İşbirliği Anlaşmasın
dan ya da bir başka nedenden doğan sorunlarımız var mı? 

Cevap : - Savunma İşbirliği Anlaşması beşinci senesini tamam
ladı. Amerika ile bu anlaşma ile bazı problemlerimiz var. Daha ziyade as
keri yardımlarla ilgili olan kısımlardan ileri geliyor. Bizi üzen Türkiye ile 
ilgili her konunun devamlı olarak Kongre' de münakaşa edilir hale gelme
sidir. Çeşitli konularda Türkiye, Amerika'daki bazı çevreler tarafından, 
mesela şu etnik gryıbunun meselesidir denilerek, bir nev'i hırpalanmaya 
çalışılıyor. Buna aslında aldırmayabilirsiniz. Ama bizim de kamuoyumuz 
var. Onların da bir kamuoyu var. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bu konuların 
düzelmesini istiyoruz. İşte bu düzeltme konulan belki şimdi ortaya gele
cektir. Onlar ne yapacak, biz ne yapacağız? Bunları görüşeceğiz. 
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S o r u : - Verilen öneride bir değişiklik var değil mi? 

Cevap : - Gayet tabii. Şu söylediğim noktalar üzerinde bazı ko
laylıkların getirilmesi lazım. Yani eğer desteklenecekse doğru dürüst des
teklenecektir. Tabii müzakerelerin sonunda karşılıklı olarak nerede bulu 
şuruz, onu zaman gösterir. Ama müzakereler uzayabilir. 

Soru : - Teşekkür ederim, Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETLER BİRLİGİ BAKANLAR KURULU 

BAŞKANLIGINA ATANAN SAYIN NİKOLAİ 

RYZHKOV'A GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJI 

1Ekim1985 

Ekselans Nikolai RYZHKOV 

SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı 

SSCB Bakanlar Kurulu BaşkaJ?.lığına atanmanız münasebetiyle sa
mimi tebriklerimi slınanm. 

Bu yüksek görevdeki mesainizin ülkelerimiz arasındaki iyi komşu
luk ve yararlı işbirliği iliŞkilerin.in daha da gelişmesine olumlu katkıda 
bulunacağı inancı ile Ekselanslarına sağlık ve başarıları için en iyi dilek
lerimi ifade etmek isterim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ECONOMIC DLALOGUE 
DERGİSİNE YAZDIGI MAKALE 

2 Ekim 1985 

The Turkish people have displayed their self confidence at the local 
elections of Maroh 1984. 

Armed with this mandate from our people, we are determined to 
press on our efforts towards the consolidation of democracy. 

We are convinced that there is a close relationship between democ
racy and the free market economy. Consequently we are determined to 
make the SY.stem work. 

The Turkish economy, despite its accomplishments during the 
post-war years, remained inward-looking, its industrial policy being ba
sed on import substitution with very limited foreign trade. 

We adopted on 24 January 1980 a series of new measures, which rep
resented a total break from the past. The aim of these measures was to 
make Turkey export oriented and competitive open economy with greater 
reliance on market forces. 

Those of you who followed the developments in Turkey will surely 
see the results of these policies. They have led, in a short time, to a subs
tantial decrease in the rate of inflation, a three fold increase in exports, 
a significant improvement in Turkey's international credit rating and res
toration of steady economic growth. 

I will not enter into the details of these results. 

However, some of the major economic reforms undertaken since 
forming the government after the general elections of 1983 should be re
called. 

One of the major reforms has been achieved in exchange controls. 
All exchange controls have been radically eased. According to the new re
gime, invisible earnings of all kinds and 20 percent of export earnings are 
_no longer subject to exchange controls. Thus, holding foreign exchange is 
no more illegal for Turkish citizens. Today, the foreign exchange accounts 
of Turkish citizens held in Turkish or in foreign banks amount to $ 13 bil
lion. 
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Most ot the quantitative import controls have·been rerrioved. Export 
subsidies are ·beigiı phased out. 

State-intervention in the economy is being reduced· and the private 
sector has been allowed t oenter fields which were formely reserved to 
the public sector. 

New forms of raising funds through the selling. to the public of sha
res in the revenues of facilities such as· the Bosphorous Bridge and the 
Keban Hydroelectric Dam have been devised. 

A massive social housing program has been lainched. 

\ı\'le have developped a formulla for financing infrastructure pro
jects. We call it build, operate and turnover. At the outset, this forinula 
was not clearly understood by the investor, but now it is being examined 
cerafully. It allows foreign buHders ot recover their investments and ac
hieve profitability by selling the products of the facility under a long
term contract. 

I t must be very profitable to work under these conditions. 

New investment incentives have been enacted for Eastern and Sout
heastern Ana tolia wi th a view to reducing -regional disparities in deve-
lopmen t. · . . 

The bureaucracy and reducing red tape. What better incentive for 
a foreign investor? 

Foreigri banks, notably Americans, are opening affiliates in increa
sing number in Turkey. 1 hope rhat German banks will not fail o follow 
the patlı of their American colleagues. 

We ' have achieved important reforrns in our tax sysfem. We have 
reduced taxes for low-income salaries. We have introduced value added 
tax. 

As a result of these policies, growth last year was. 5.9 % in real 
terms, the fargest in the last nine years and exports increased by 24 per
cent in strong dollar terms. In the compasition of our exportsmanufactu
red g;oods reached 75 percent. 

We are servicing our fOreign debt without any difficulty. Turkey's 
credit woı:-thiness has increaseed more ~han any other country in· the last 
five years. 

We are seeing a surge of interest on the part of for~ign· investors 
and we ar'e confiderit diat there will be a large infl~ of foeiin. capital in
to Turkey in the coming years. · · · 



.This _is not to say that we have solved all our economic . problems. 
The fight againts inflation goes on. The results we have obtained so far 
are encouraging. This fight is not made easier by the overvalued dollar. 
We are determined to pursue our efforts until we have inflation firmly 
under control. . 

At the moment my Government faces the need to reconci le two so
mewhat ·contradictory policies. in the one hand, we must implement tight 
fiscal and· monetary policies designed ta continue the döwriward trend 
of inflation. On the other, we must achieve a higher level of investment 
and economic growth to createb opportunities for Turkey' s rapidly gro
wing population. 

We are fully aware of the difficulties of these policies. 

But Turkey has a number of assets which, if fully used. are bound 
to turn it into a star economic performer in the near .future : 

·- A relatively well-developed industrial base which can cover p.rac
tically all of the basic needs of the population. As I have already pointed 
out, last year 75 percent of Turkey's exports consisted of manufactured 
and processed goods. 

Rich mineral resources, only a fraction of which is being exploited 
at present. 

- A vast agricultural potential. Even today, Turkey is a net expor
ter of foodstuff. With the projects under way. Turkey is destined ta be
come an important provider of food ta batlı the Middle Eeast and to 
Europe. 

- With its scenic beauties, virgin beaches, its archaeloogical trea
sures, its original culture and civilization, Turkey is bound to become 
one of the principal tourist attracting countries. 

- Finally Turkey has vast muhan resources. Its low-cost labol!r 
force is the best trained, discipliend and hard working in the Middle 
Eeast. There is a con'siderable pool of managers, administrators and eıi
gineers ready to assimilate modern technology and knowhow. 

- Turkey has more than just natural and human rt:~Ot.p:"ces. 

- it has a unique geographical setting physica:lly lihging Europe 
and the Middle East . 

. Parallel to oµr relations wih Europe, we are developing cİ~se coope-
ratiön with the Middle Eeast countries. ' ' . ' ' ' 
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Our excellent relations with these countries stem from historical, 
cultural and religious ties. 

These relations have made great progress in recent ·times. 

For Tµrkey, increased cooperation with Europe and the Middle 
East are not the alternatives to one another. 

The volume of work of Turkish contractors in the Middle Eeast 
and North Africa amounts to $ 16.5 bilion. 

Turkey regrest the war between Iran and Iraq, two neighbouring 
countries and wishes to see fhis war, with its hingh cost in life and pro
perty to the two countries, ended soon. 

Turkey does not sell arms to these countries nor does it permit 
arms to be transported over its territory. W are meeting the needs of the
se countries for food and consumer goods through commercial deals. 

Our volume of trade with Iran amounts to more than $ 2 billion 
while the level with Iraq ise $ 2 billion. 

An agreement between Turkey and Iran signed in J anuary foresees 
the construction of two pileline~, one each for oil and gas, running thro
ugh Iran and Turkey to the Mediterranean. In addition, a project whcih 
will su!bstantially increase the capacity of an existing Iraq - Turkis pipe
line has been completed. 

Talkas are underway with Qatar for the consruction ofa gas pipeli
ne through Turkey to Europe. 

We have signed an agreement to buy natural gas from the Soviet Union. 
We have equally concluded with this country a long-term economic and 
trade cooperation agreement. We think that it will lead to a substantial 
increase in our trade with our northern neighbour. 

The Governtmen of Turkey believes that the main responsibility 
for economic development rests with the developing country itse1f. 

We have adopted and we are implementing the philosophy of self
help. 

If you you want to succeed the only way is to work hard. 

An economically successful Turkey can be ·a shining. example for 
other developing countries not only in the Middle East but throughout 
the world. 
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A prosperous Turkey can serve as tangible proof of the correctness 
of the development policies that the free world has been advocating. That 
is why we have a vital stake in Turkey's success. The success of Turkey · 
and its free market economy can be a messa:ge for all the countries of our 
region and beyond. 

By supporting Turkey's efforts the developed countries support de
mocracy and free enterprise. 

How can the developed countries support Turkey? 

They can support Turkey by resisting againts protectionist tenden
cies and by opening up to a larger extent its market to Turkish exports 
in which we are competitive in international makeets. 

At least in a fair play Europe should open up its markets just as 
we are opening up ours. 

Europe can support us bey accelerating the normalisation process 
of our relations with the EEC. 

I t can help by encouraging its technology and capital to be erans
ferred to Turkey. 

Turkey is no longer a country in dire need of foreign aid. 

But we cannot overlook the burdens we carry as a developing co
untry. 

These burdens stem from our common defence commitments, with 
the second laı:ıgest army in NATO and our foreign debt, our oil bill as 
wel as from the conditions which are prevailing in the international eco
nomic and monetary situation. --If we are supported, we will be better able to coınply with the re-
quirements of the free market economic system, and carry out our col
lective defence commitment without adverse effects on our economic 
performance. 

The level the Turkist economy has reached today permits u·s to look 
ahead with confidence. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BANGELDEŞ CUMHURBAŞKANI 
SAYIN ERSHAD ONURUNA VERDİGİ YEMEKTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Cunıhurfuaşkan Ershad, 

Begum Raushan Ersıhad, 

Değerli Misafirler, 

3 Ekim 1985 

Ekselanslarını ve saygıdeğer eşlerini Türkiye' de görmekten duydu
ğum büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Dost ve kardeş Bangla
deş halkının büyük lideri olan size ve ~şiniz ile beraberinizdeki heyet 
üyelerine şahsım ve Hükumetim adına hoşgeldiniz diyorum. 

Bu sene Temmuz ayının başında Da:kka'ya vaki kısa ziyaretimin sı
cak anılarını muhafaza ediyo:çum. Heyetim~ze gösterilen fevkalade sıcak 
karşılama kanımca Türk milletine duyulan derin mu!hafbbetin bir işa
retiydi. O zaman, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapmakta olduğumuz resmi 
gezi nedeniyle ülkenizde bulunamadığınızdan, sizinde buluşup fikir alış
verişinde bulunma imkanına sahip olamamıştık. O günden bu yana müm
kün olan ilk fırsatta Zat-ı Alileri ile buluşup yararlı ve kardeşçe bir di
yaloga başlayaıbilmeı imkanını gözlüyordum. 

Sayın Başkan, 

Türkiye Cumlhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti iki kardeş 
devlettirler. İki ülkenin kalkınma süreçlerine yardımcı olmak ve milletleri
nin refah düzeyini yüüseltebilmek için biı:ıbirlerine yardım edeceklerdir. 

Geçmişte nasıl biıfuirimizin neşe ve kederini paylaşdıysak gelecek
te de paylaşacağız. 

Dünyanın genel durumuna baktığımızda bir iyileşme olduğunu mü-
. şahade etmekte güçlük çekiyoruz. Dünya toplumunun üyeleri arasın
daki ilişkilerde genellikle gerilim havası ve güvensizlik hakimdir. Bu 
durum tabii ki dünya barış ve güvenliğini de etkilemektedir. Bölgeleri
mizdeki meselelerin vehameti maalesef aynen sürme!ktedir. Afganistan 
ve Kampuçya sorunları önemli ve esas itibariyle tehlikeli olmaya devam 
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etmektedirler. İran ve Irak arasındaki saıvaş, Arap - İsrail ilitilafı ve Lülb
nan' daki durum bölgesel :barışı ve dünya barışını tehdit etmektedir. Bu
na rağmen, adil ve kalıcı bir barış için gerek birlikte, gerek münıferiden 
!?arfettiğimiz çaıbaların, milletler arasında işbirliğine ve daiha il~ri bir 
anlayışa yol açacağına inanıyoruz. Bundan dolayı çabalarımızı fasılasız 
olarak sürdürmeliyiz. 

Sayın Başkan, 

Uluslararası ekonomik sahada, bugün için en acil ve önemli mese
lelerden biri, dünyanın birçok yerinde fakir ve ümitsiz şartlar altında 
yaşayan milyonlarca insanın refah ve mutluluğunu temin etmektir. Bu 
yalnızca ahlaki değil, aynı zamanda ekonomik yönü de olan 'bir konu
dur. Zira verimlilik olmadan refah sağlanması ve insanların mesut ol
maları ·sağlanamaz. 

Bu hedefe ulaşabilmesi için, ister sanayileşmiş ister gelişmekte ol
sun bütün devletlerin işbirliğine ve birlikte faaliyetine gerek vardır. Sa
nayileşmiş ülkelerin himayeci engelleri kaldırmasına ve gelişmekte olan 
ü1keleriri sorunlarına daha fazla yardımcı olmasına ihtiyaç duyulmakta
dır ama gelişmemiz yalnızca sanayileşmiş ülkelerin tek taraflı hareket
lerine bağlı bırakılamaz. Bizler, gelişme yolundaki ülkeler olarak ikili 
işbirliğimizi yoğunlaştırmalı, geleneksel ticaret kahplarını kırmalı ve 
ikili müıbadeleleri teşvik ederek uluslararası ticaret ve ekonomide daha 
önde gelen ıbir rol oynamalıyız. 

1980 yılında yeni ekonomik programımızı uygulamaya koyduğu
muzdan 1bu yana tecrüıhelerimiz, beni, gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
ekonomik işbirliği geliştirmenin en iyi yolunun ikili ticareti arttırmak 
olduğuna inandırdı. 

1980' den önce Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle olan ticareti 
toplam ticaretimizin içerisinde küçük :bir bölümü teşkil ediyordu. Bu
gün, dış tica:retimiz içerisinde gelişmek_te olan ülkelerin payı % SO'ye 
ulaşmıştır. Aynca, son birkaç yılda, gelişmekte olan ülkelerle ve özel
likle müslüman ülkelerle endüstriyel ve tekno1ojiık işbirliğini arttırmaya 
da muvaffak olduk. 

:Bu alanda başardığımız gelişme hana, biraz çalba ve tasavvur ile 
ikili ticaretimizin halihazırdaki hacmini kolaylıkla genişletebileceğimiz 
ve ekonomik işbirliği alanındaki yeni imkanlar geliştirebileceğimiz husu
sunda tam bir güven duygusu verdi. 

Kullandığımız ve özellilkle gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerimizde 
başarılı sonuçlar verdiği görülen metodlanmızdan birisi de, !belli bir kre-
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di imkanı sağlamak için Bankacılıık ve ödemeler anlaşmaları yapmaktır. 
Bu sistem,işadamlannın ödemede bulunma zorluğunu ortadan kaldır
makıtadır . . Bu şekilde hem ticaretin dengeli biçimde geni'Şlemesi sağlan
makta hem de iki ülke arasındaki doğrudan ticaret yeni bir şekil almak
tadır. 

ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için, alt yapı 
alanında ulaşım, 'haıberleş.me gibi im'kanlar ile işadamlanmız arasında 

düzenli te~slann kurulması da gerekmektedir. 

Bu yolda çalışmamız halinde, kısa ibir zaman zarfında ekonomik 
münasEfuetlerimizde esaslı bir gelişmeye şahit olacağımızdan . eminim. 

Sayın Başkan, 
. )ı: . 

Çeşitli alanlarda yüksek seviyedeki temaslar ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek konusunda önemli adımlar teşkil etmektedir. İşlbirliğimi
zin muhtevası ve 'boyutlarının, her iki tarafda da meıvcudiyetini mem
nunlukla müşahade ettiğim istek ve kararlılık temelleri üzerinde gelişti
rilebileceğine eµıinim. 

Sayın Ba$kan, şimdi kadehimi, Zat-ı ~ilerinin ve Begum Raushan 
Ershad'ın sağlık ve mutluluğuna, Bangladeş'in gelişme ve refahına ve 
milletlerimiz arasındaki ebedi dostluğa kaldırıyorum. 

'·,· 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
YAZARI Y. DOGAN'IN SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 

3 Ekim 1985 

S o r u : --Önümüzdeki yılda kamu kesiminde yapılacak olan söz
leşmelerde ortalama ücret artışı ne· olacak? 

C ev a p : - Şu anda .bir karara varılmış değil. Ama bu- konuda ge
rek memurların ücretlerinin tesıpitinde, gerekse ancak kamu için soyle
yehiliriz prensip itibarıyle işçinin ve memurun eline geçecek net para, 
enflasyon tahminimizin üzerinde vereceğiz. 

S o r u : - 1986 için enflasyon tahmininiz nedir? 

Cevap : - Yüzde 25 düşünüyoruz. Yani ellerine net geçecek. Üç 
senedir b~ iyileştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. 

S o r u : - Türkiye'nin bugünkü kamu yatırım projeleri aşağı yuka
rı son 1 O yıllık ve on yıl öncesi varsayımlarına dayanarak yapılan bir 
program. Bu gecikmeleri önlemek için neler düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Biz pııojeleri iki gruba ayırdık. Bir tanesi kendini öde
yen projeler. Yani belki başka projeler de kendi kendini ödüyor, ama onu 
nabt olara kalamıyoruz. Nedir bunlar? Mesela sulama projeleri, sula
ma projelerinin fevkalade verimli projeler olduğunu biliyoruz, ama su
yu satarak sulama projesinin bedelini alamazsınız. Yani onu daha nazik 
bir şekilde alınanız lazım. Hatta bizim sistemimizde şimdiye kadar daha 
doğru dürüst bir şey alınmamış. Yani işletme masrafını dahi karşılaya
mayan yerler var. Ama inanıyorum ki, belli lbir şey alınabilir. Pııojenin 
hiç olmazsa yüzde 40'ını belli ibir süre içinde geri ödeyebilirsiniz. Bunun 
haricinde kendisini öd~yen projeler, ben şunu görüyorum: Hidroelektri'k 
santralleri, otoyollar, paralı yollar, muhtemelen limanlar ve harva mey
danları. Biz bu projeleri ki, ilk iki gruba başladık, geçen sene bir ka
mu ortaklığı sistemi geliştirdik. Kamu ortaklığı sistemiyle elektrik sant
rallarının gelirlerini buraya yönelttik. Yani Keban Barajı'nın elektriğini 
belli ibir fiyatla TEK'e satıyorın.. Kelban Barajı'nın elektriği, köprünün 
de geçiş ücreti, gelir olarak bu kamu ortaklığına geliyor. KeJban Barajı 
Oymapınar projesi şu anda bunların gelirlerine dayanarak icaıbında gelir 
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orta!khğı senetleri çıkartıyorsunuz, 3 sene evvelden, demek ki, gelir üç 
sene evvelden topluyorsunuz. Bu manada söylüyorum. 

Soru: - Yani büyük projeleriniz kendi kendini ödeyen projeler 
den oluşuyor? 

Cevap : - Buradan gelen gelirlerle de yine aynı tip projelere de
vam etmek, kendi kendini- öc:leyemeyen projeler de ola\bilir. Sulama pro
jeleri olaıbilir. Oradan sonları devam ettirmek istiyoruz. Bu suretle bütçe 
üzerindeki yükü de azaltıyoruz. Sistem böyle kurulmuştur, h'1krkaten de 
başarılı olmuştur. 

S o r u : - Bu hatfta yayımlanan bir dergide emekli olmuş İstanbul 
Amerikan Başkonsolosu'nun bir değerlendirmesi var. 12 Eylül öncesin
deki siyasetçilerden sfü ederken, «Onlar ilk önce kendi kendilerini affet
sinler. Yaptı.1kları açrklamalarda, kişisel intikamın duygusu görmekte
yim» diyor. Sonra da, Türkiye'nin «Sosyal Demokrat Partisi'nin. güçlü ol
ması Türkiye'nin sigortasıdır» g~bi değerlendirmeler yapıyor. Bir baş
konsolosun bu tür konularda demeç vermesi onun 'boyunu biraz aşmı
yor mu? Türkiye'iıin iç politikasına karışmış olmuyor mu? 

Cevap : - Bundan bir şey çıkarmayınız, adam tekaüt olmuş, si
yasetle de pek ilgisi yok. Benim görebildiğim kadarıyla da iyi bir Beşik-
taşlı. Kendini ıbir nevi Türk hissetmiş galiba uzun senelerdir de burada. 
Tabii herkes bir fikir beyan ediyor. Ama ibu Amerikan hüküınetinin gö
rüşü değildir. Öyle olması da mümkün değil .Heı1ıalde kendine göre sa
mimi lbir şey söylemiş, doğru yanlış onu kendisi bilir. 

Soru : - Sayın Başbakan, Peru Devlet Başkanı ·Alan Garcia ge
çenlerde bir açı'klama yaparak, «Ben ülkemin ihracatının ancak yüzde 
onu kadar dış borç öderim, daha fazla borç ödemem» dedi. Buna karşı 
uluslararası bankalar bu öneriyi, «Tartışmaya değer» bulduklarını aıçık
ladılar. Türkiye' de 1986 yılında toplam 2 milyar 900 milyo11 dolar borç 
ödemek durumunda olduğuna göre, Peru Devlet Başkanının önerisini na
sıl karşılıyorsunuz? 

C ev a p : - Dünya ülkeleri bir ülkenin borçluluğuna bakarken, 
bu finans çevreleri, iyi ıbir borç ödeme durumunda olaıbilmek için şu ka
ideyi koyarlar: «Ödeyeceğiniz /borç, döviz gelirlerinizin yüzde 2'5'i civa
rında olmalı, bunu pek aşmamalısınız.» Peru Devlet Başkanı, ihracat ge
lirlerinin ancak yüzde lO'u diyor. Borcu nedir onu bilmiyorum. Yani 
borcu eğer yıllık t~ksitleri ihracatının yüzde 50 - 60'ı ise ödeyemez. Tür
kiye'nin de başına g~ldi. Bir ara ·borcumuz ihracat gelirlerimizin yüzde 
SO' sini geçmeye başladı. Tabii ödememiz mümkün değil. Herhalde o du-



ruma geldi ki,- iben ancak yüzde lO'unu öderim diyor. Bizini böyle .bfr 
durumumuz yok. Biz herhangi bir şekilde borcumuzu ödemekte bir prob
lem içine düşmeyiz. 

S o r u : - Dış borç ödemede bir sorun yok diyorsunuz ... 
. . 

Cevap : - Sebebini söyleyeyim. Türkiye'nin 1985 senesindeki du-
rumu 1984'ten iyidir. 1984'teki durumu da 1983'ten iyidir. Bu sene ihra
cat 8 milyar dolan geçecek inşallah. Ağustos ayı ihracat rakamları öy
le gösteriyor. 

S o r u: - 1986 yılında 2 milyar 900 milyon dolar bo.rç .ödememiz 
gerekiyor. İihracat 8.5 - 9 milyar dolar olsa, toplam ihracatın üçte ibiri 
kadar yani. Dolayısıyla, ihracat gelirlerinin yüzde 25 sınırını aşmış olu
yor. Bu durumda nasıl bir karara varacaksınız? 

C ev a p : - Sadece ihracat değil, talbii. Bizim turizm gibi, görün
meyen kalemler giibi döviz gelirlerimizi toplamamız lazım. Aşağı yukarı 
bir milyar · turizm gelirimiz var bu yıl. Ondan sonra işçi dövizleri 2 mil
yar dolar civarındadır. Görülmeyen kalemler var. Bu 900 milyon dolar
dır, daha fazla olur. Navlun, diğer şeyler. Ondan sonra tfun bunları top
layıp, ithalatımızın bir kısmının da bedelsiz olduğunu, kredili olduğunu 
da düşünürseniz, aslında Türkiye'nin cari işlem açığı, 700 m_ilyıon dolar 
civarında olacak. Belki daha aşağı olur. Bunu IMF de gördü, diğerleri de 
geldi gördü. Onun için rakamı şöyle hesap etmek lazım: 8 milyar bu se
ne olursa, önümüzdeki sene 9 milyar deyin, 9 milyara daha aşağı yukarı 
1,5 turizmden, 2 işçiden, 1 milyar da diğer görünmeyen kalemlerden ila
ve edin 13.'5. Sizin de söylediğiniz borç 2 milyar 900 milyon dolar, yüzde 
25'i değildir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 

YAVUZ DONAT'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAP 

4 Ekim 1985 

So ru : - Sizinle her karşılaşmamızda, televizyonda size sürekli 
olarak af konusundaki düşüncelerinizi sordum. Konu bugüne kadar ka
muoyunda uzunca bir süre tartışıldı. Gerçi af konusu bir bıçak sırtı gföi
dir. Bir tarafında afifı bekleyenler, diğer taraıfında da affa karşı olan
lar. Ancak kamu vicdanını tatmin edecek, adil ve dengeli bir Af Kanunu 
çıkartmak için yapılan çalışmalar ne safJhadadır? Affın kaderi ne ola
cak? 

cevap : - Arf konusunda genel manada biz prosedürümüzü ta
mamlayamadık. Araya ;bütçe - program, vergi kanunları girdi. Bakanlar 
Kurulu'muzu bu k!onuyla meşgul edemedik. Öyle görünüyor ki, daha bir 
süre de meşgul edemeyeceği~. Bir kere daıha Bakanlar Kurulu'nda görü
şeceğiz, ondan sonra grupta konuyu müzakere edeceğiz. Arkadaşlanmı
zın fikirlerini almak istiyorum. Bizi af konusunda endişeye sevkeden 
birkaç faktör var: Bir kere sırf af yapılmasının mahzurları var. Türki
ye' de devamlı af kanunları çıkmış. Bu bir handikap, usul haline geliyor. 
Demek ki, bir iktidar değişikliği, bir büyük hareket oldu mu, oridan son
ra bir af konusu gündeme geliyor, Tabii büyük bir devreden geçmişiz. 
12 Eylül öncesi. Anarşi'St, terorist, sağcısı, solcusu, hepsi, böyle grup- · 
lar var. Anayasa'nın 14. maddesi var. Bu maddeye baktığınız zaman anar
şist, terödst de olsa, 14. madde şümulüne girmeyen gruplar var. Bunla
rın da sebepleri mahkemelerin kolaylarına gidip, adam öldürme suçuyla 
karar vermeleri. Halbuki bunun gerisinde 'belki başka şeyler var, ama 
onu isbat edemeyeceği için basit olan yola gidilmiş savcılar tarafından. 
Adam öldürdüğü de biliniyor. Netice adam öldürmeden mahkum olmuş. 
O vakit Anayasa'nın 14. maddesindeki tarif edilen kapsama girmiyor. 
T~bii _bu 1bazı dengesizlikler meydana getiriyor. Şunu affedecekseniz, bu
nu affetmeyeceksiniz. İkisi de aynı manada harekette bulunmuş gilbi. Bu 
da prdblem getiriyor. Onun üzerine meseleyi biraz daha etraflı inceleme 
lüzumuna kani olduk. Geçen gün de soy ledim. Atf Kanunu 'bu inceleme 
sonunda gelmeyebilir. BaŞka yollar aranabilir. Aynı neticeye varacak de
miyorum da, fakat daJha dengeli başka yollara bakılaıbilir. Bunlar üzerin
rinde bir arizamik inceleme yapalım. Yanlış bir adım atmayalım. 
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Cevap : - Halkta ve cezaevlerindeki kader kurbaiıları arasında 
bir beklenti var. Af Kanunu, Cumhuriyet Bayramı'na ç1kar deniliyor. 29 
Ekim tarifi af için bir hedef olabilir mi? 

C e ~~~.P __ :._--=- Hayır. Af 29 Ekim'e yetişmez ... 

S o r u : - 1985 sonu, bu konuda konuşulacak bir tarih olur mu? 
Yılbaşı bir af müjdesini de beraberinde getirebilir mi? 

C ev a p : - Belki yıl sonuna doğru ıh izim hareket tarzımız belli 
olabilir. Diyebiliriz ki, Af Kanunu çıkmıyor ... Veyahut da, Af Kanunu da 
çıkıyor, ama şumCılü şu olabilir, şöyle yapılabilir. Bunlar söylene!bilecek 
durumlardır. 

Soru: - Af konusunda bugünden yarına bir müjde olmadığına 
gör.e, başka bir konuya gelmek istiyorum. Memur ve emekliler Bütçe 
Kanunu Tasarısı'nın Meclis'e sevkedilmesini bekliyorlar. Önümüzdeki 
günlerde tasarıyı Meclis Başkanlığı'na sunacaksınız. Katsayıyı da bütçe 
ile birlikte yazıyorsunuz. Şimdi herkes katsayının ne olacağını merak 
ediyor. Telafuz etmeyi düşündüğünüz ıbir katsayı rakamı var mı? 

Cevap : - Yok. Şu anda kesin belli değil. Maliye Bakanımız gel
diğinde açı'klayacak. 

S o r u : - 1985'in bitmesine iki - üç ayımız kaldı. Döviz piyasası ol
dukça hareketli görünüyor. Mark değer kazanıyor. 1985 sonu itlbariyle 
doların değerinin ne olacağını ta!hmin ediyorsunuz? 

Cevap: - Dolar, ba:kın kendine göre çok hareketler yapıyor. 
Mark karşısında !bir ara 3.40'a kadar yükseldi. Bugün de 2.65 - 2.70 ci
varında zannediyorum. Yıl sonuna kadar ne olacağını şu anda kestir
mek kabil değil. Hatırlıyorum. «Dolar yıl sonunda 700 - 750 lira olur» 
diye yazılmıştı. Ama şu anda görünen rakam 540 civarında . Ama önü
müzdeki 3 ay içinde normal şartlarda değişiklik olacaktır. Ama o raka
ma erişmesi mümkün değildir. Tabii. Belki 600'ün altında kalır. Ama do
lar - mark münasebeti, dolar - diğer paralara münaselbetini çok iyi bit
mek lazım. Bugün dünyada bunu kestiren pek adam yok. 

Soru: - Enflasyon tahminleriyle i1gili çeşitli rakamlar çıkıyor. 
Yıl sonu itibariyle sizin tahmininizde bir değişiklik var mı ? 

Cevap: - Yıl sonu itibariyle yüzde 4'0'ın altında kalacaktır .. . 

Soru: - Bu durumda 1986 için hedef alınan enflasyon rakamı 
değişecek mi? 

C e v a p : - Hayır yüzde 25. 
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S o r u : - Bu hedefi tutturabilecek misiniz? 

Cevap : - İnşallah tuüuracağız. 4 - 5 puan fark etmez. 

Soru : - İkici Boğaziçi Köprüsü' nün inşaatının geciktiğine dair 
iddialar var? Durum nedir? Fatih köprüsü gecikecek mi? 

C ev a p : Bir p:rdblem olduğunu sanmıyorum. 

Soru : - Başta A!BD olmak üzere Ortak Pazar, Aıvrupa Konseyi ve 
Birleşmiş Milletler'de Ermeniler lehine kararlar alınıyor. Yunanistan da 
bu Ermeni ö:rgütlerine açıkça destek oluyor, manevi destek gösteriyor. 
Bu üçlü ittjfak konusunda Türkiye'nin tavrı nedir:? 

Cevap : - Bu hareketler durmayacaktır. ·Bunu kabul etmek la
zım. Ne Rumlar'ın hareketleri duracaktır Türkiye aleyhinde ne de Er
meniler'in. Bunların yanında Yunanlılar da durmayacaktır. ·Bu vakıayı 
bilmek lazım. Bizim kanaatımız şudur: Memleketimiz güçlendikçe, iti
barı arttıkça ,ticari alış - verişi büyüdükçe, bu giıbi tesirler zamanla aşa
ğı doğru gider. Her tarafta da Türkiye gerekli mücadeleyi yapar. Ama 
bu hareketler Türkiye'ye hiçbir şekilde tesir edemez. Kesinlikle söylü
yorum, tesir edemez. 

S o r u : - İran - Irak savaşı bütün gayretlere rağmeY, devam edi
yor. Zaman zaman araya· girecek davranışlarda bulunduk mu? 

C ev a p : - Bulunduk. Biz her seferinde temaslarımızda devamlı 
bu konunun halli yolunda adımlar attık. Ama görülen odur ki, şu anda 
sulh rhtimal ufukta görünmüyor. 

Soru : - Bu iki ülkeye ayrı ayrı gitmek ve bir arabuculukta bu
lunmak gibi hin niyetiniz var mı? 

Cevap : - Araıbuculuk konusu, onlar hazır olduğu zaman oluT. 
Yoksa kendiliğinden çıkıp da ben arabuculuyum diyemezsin. 

Soru: - Son İcraatın İçinden programı dolayısıyla «Rakamları 
istediği gibi kullanıyor» diye eleştirildiniz ... 

Cevap: - Bugün ıbaktım da, :bir gazetemizde «Özal rakamları 
verdi, şununla şunu mukayese etti. Asgari ücretlinin eline geçen 33 1bin 
küsurdur. Ama 40 bin lira dedi» gibi şeyler söyleniyor. Aslında rakamlar, 
belli :bir yan ödeme faraziyesi altında tahmin edilmiştir. 10 bin 600 - 10 
bin 700'dür. 1983 senesinde asgari ücretde yan ödemeyi dikkate almaz
sanız. Eğer ona, ya ikramiye şeklinde ya da yakacak yardımı şeklinde or
talama yüzde 17 civarında hem ona, hem buna ilave ederseniz fhesap or
taya çıkar, 40 Mn lira hesabı o şekildedir. Yanlış yapmasından diye söy
lüyorum. 
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Hadisenin nislbi, izafi olduğunu söylüyorum. Biri 12 bin lira, biri 40 
bin lira alıyor. Siz oturuyor, diyorsunuz ki, «.Öbürü 33 bin 700 lira» peki 
öbüı:ıü nedir diyorum? Hiç onu yazmıyor. 10 bin küsur aynı bazdan !he
sap edersiniz. Ama her ikisini yüzde 17 ile çarparsanız söylediğimiz ra
kam çı'kar. Yan ödemeler nazarı itibare alınmıştır. Aısgari ölçüde yan 
ödemeler nazari itiıbare alınmıştır. İşçinin eline sade asgari ücret deni
len rakam ıgeçmiyor ki, yan ödemelerden de bir rakam geçiyor. Ama as
gari ücretin hesaıbında, yan ödemeler nazarı itibare alınma . Söylemek 
istediğim şu- : Çok basit. Askari ücreti 100 alıyorsa 1983 senesi sonunda, 
1985 Ekim'inde yüzde 205 alıyor veya 210 alıyor. O tarfüten bu tarafa 
eniflasyon, yüzde 95 civarındadır. İ'ki senelikten biraz az. Demek ki, aşa
ğı yukarı asgari ücretlinin durumundaki iyileşme yüzde llS'dir. Rakam 
bu. Uzun hesaba gitmenin gereği yök. Ama !ben bunu yumurta şu kadar 
alır, ekmek şu 'kadar kiloydu diye söyledim. Halk biraz dalha basit anla
sın diye. ıBu nisbetlerle hadiseyi ele almalıy1m. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL YILDIZ 
ÜNİVERSİTESİNİN YENİ ÖGRETİM 

YILINA AÇILIŞINDA YAPTIGI 
KONUŞMA 

4 Ekim 1985 
Hükümet olarak yarının ümidi gençliğimize büyük önem vermek

teyiz. 
Önümü~deki yıl eğitim, spor ve sağlık alanlarında yapılacak yatı

rımlara, bağışta bulunanlara vergilerinden düşme yapılacaktır. 
ü .lkemizin en önemli konusu birlik ve beraberliktir. Birbirimize 

sevgi ve saygı duymalıyız. Bitbirimizin fikirlerine kaıvga etmeden tartışa
rak ikna yoluyla meseleleri halletmemiz gerekir. 

Yıldız Üniversitesinin temelini teşkil eden Yıldız Teknik Okulu ha
linde iken bütün öğrenci sayısı 80 di. Bugün bu sayı 11100'e ulaşmıştır. 
Bu iftihar edilecek ibir olaydır. Memleketin nereden nereye geldiğini gös
termektedir. Bir memleketin geleceği iyi yetişmiş insan gücüne !bağlı
dır. Birbirini sayan, seven, ananelerine )saygılı tarihini bil~n ıbir nesle 
bağlıdır. 

Üniversitelerde, 18 - 21 yaş arasında 450 'bin genç öğrenim görmek
tedir. Bu rakkam bu yaş grufbunun ancak % lO'unu teşkil etmektedir. 

Amacımız bu oranı bu yıl % 12'ye çıkarmaktır. 
Kalkınma için para bulunur, kaynaklar genişletileıbilir, ama bunla

rı yapacak insandır. İnsana yapılan yatırımı küçümsememek gerekir. 
Günümüzde yaıbancı ülkelerde, 11-12 yaşlarındaki çocuklar kom

purtürlerle oynamaktadır. Bu gençler bizim gençlerimizlen 10 - 15 yıl 
ileridedirler. Niçin bu imkanlara sahip olmayalım? Bunların masrafı da . 
fazla değil. Zaten bu alanlardaki harcama masrafta değildir. gelişmedir. 
İiktidara gelince bu sahayı serbest bıraktık. 

Yaptığımız işleri kısa zamanda tamamladık, uzun süren yatırım
lar, parayı toprağa gömmektir. Bir şirket iyi gidiyorsa, onda iyi idare
ciler var demektir. Bir işi iyi gidiyorsa, iyi insanlar var demektir. Her 
iş süratle yapılmalıdır. Oraya dökülen para toprağın altında kalmasın. 

Biz büyük ibir milletiz ve bize yakışan ileri ·bir m1llet olmaktır. 
Petrolumuz yok. Petrol zengini değiliz ama petrol zengini ülkelerin 

çoğundan daha ilerideyiz. İhracatımız beş sene önce 7 milyar dolarken 
bu yıl 8 milyar dolara çıkacak. 

Yeni eğitim yılı ülkemize, üni·versitemize ve öğrencilerimize hayır
lı ve uğurlu olsun. 
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dır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL - MASLAK'TA KIZ 
ÖGRENCİ YURDUNU ~İZMETE AÇARJ(EN 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Ekim 198'5 

1985 yılı gençlik yılıdır, bunun ayrı bir mana ve ehemmiyeti var-

Biz bu yıl, geçen sene sonunda verdiğimiz bir kararla üniversitele
dn yurt meselelerini büyük çaıpta, hemen hemen tamamiyle çözmeye 
karar verdik. Türkiye' de Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yaıptırı
lan yurtların yatak kapasitesi 52 bindir. Biz, 6- 7ay içinde 42 bin yatak 
ilave edeceğiz, bu ne kadar büyük bir değişiklik içinde olduğumuzu gös
terir. 

1985 yılında üniversitelere yatırım harcamaları olarak 28 - 30 mil
yar lira ayrılmıştır. Yalnızca öğrenci yurtlan için bir yılda 20 milyar 
lira harcanmıştır. Bu hükümetimizin insana ve gençliğe verdiği önemi 
göstermektedir. · 

Bu .yurt 'binasının yapımına 4 - 5 ay önce temel atarak başladık. 
Daha önceleri bu tür işler lO - 15 yılda biterdi. Biz bu metodu değiştir
meye kararlıyız. 4 - 5 ay evvel başlanan bu tesis bugün hizmete açılmak
tadır. Hükümet olarak göreve başladığımız günden beri bu kararı verd.i k 
ve misall~rini de ortaya koyduk. 

ÇocU:klarımıza ve gençlerimize büyük önem vermekteyiz. Çünkü 
ülkemizin geleceği onlardır. 

Geçen yıl çocuklarımıza gıda yardımı başlattık. Bu uygulama daha 
sıhhatli gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Önümüzdeki yıl eğitim, spor ve sağlık alanlarında, vergi konusfül
da ciddi ve köklü imkanlar getireceğiz. 

Eğitim, sağlık ve spor tesislerine !bağış yapanın vergisi düşürül~
cek. Burada limit de konulmayacak. Türk halkı, bu sahalara daha fazla 
yatırım yapmaya isteklidir. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. 
Çünkü işleri yapan gene insandır. 

Bugün hizmete açtığımız bu yurdun gençliğimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. 
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~~lJ~ TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA POLİ-S J(OLEJİNİN 
İLK 'föGRETİM YILINA BASLAMASI SEBEBİYLE . 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Ekim 1985 

Bir ülkenin en :büyük konusu huzur ve güvenin sağlanmasıdır. Po
lis teş'kilatımız ıbu inançla her geçen yıl daha iyi fbir seviyeye ·. getiril
mektedir. Hedefe ancak böyle ulaşmak mümkündür. 

Emniyet hizmetleri ve güvenlik konulan üzerinde önemle durmak
tayız. 

Bir .ülked~ güvenlik olmadığı takdirde, vatandaşın kendisini emni
yette hissetmesi ;mümkün değildir. Tabi ki, memleketin ekonomik geliş
mesi ve .. so~ya,l d:üzeni yavaşlamaya ve /bozulmaya mahkumdur. 

Beş, altı yıl önce T.ürkiye~nin içine düştüğü buhranlı- dönemlerd~ 

karşı karşıya kaldığı huzursuz ve güvensiz ortam hepimizin malfunudur. 
dur. · 

Bir daha bu duruma düşmemek için her türlü tedbirin alınması 
gerekmektedir. Polis teşkilatına bu hedefe ulaşmak için önemli görevler 
düşmektedir. 

' 
Polis teşkilatına ne oranda imkan sağlanırsa ve ·önem verilirse hn-

zur ve güven için temel şartlardan birini yerine getirmiş oluruz. 

Yeni öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun. 
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. BAŞBAKAN -TURGUT ÖZAL'IN CEZAYİR DEMOKRATİK HALK 
CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN ABDULHAMİT BRAHİMİ'YE 

CEZAYİR'İN BAGIMSIZLIK · GÜNÜ DOLAYISIYLA 
GÖNDERDİGİ MESAJ 

Ekselans . 

Albdulhamit Bralhimi 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Başbakanı 

7 Ekim 1985 

Cezayir'in; bağımsızlığının yıldönümü münasebetiyle Ekselansları

na. Hükümetim ve şahsım ad!na hararetli tebriklerimi ve· ş·ahsi mutlu
lukları ile 'dost Cezayir halkının refahı v·e ilerlemesi için en- iyi dilekleri
mi sunm~tan büyük memnuniyet duymaktayım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EGE ÜNİVERSİTESİNİN 
YENİ EGİTİıM YILINA GİRMESİ SEBEBİYLE 

YAPTIGI KONUŞMA 

7 Ekim 1985 

Hükümet olarak µniversiteye büyük önem vermekteyiz. Kaıvga ile 
hiçıbir netice elde edilemez, gençler birıbirlerini sever, sayıyorsa düşman 
aramıza giremez. 

Ayrıcalık tanıdığımız sadece gençler ve çocuklardır. Üniversite genç
liğinin Atatürk'ün düşünceleri ışığı altında O'nun ilke ve inkilaplarına 
dikkat etmeleri gerekm~ktedir. 

12 Eylül önc~sinde Türk üniversitelerinde çıkan olaylan unutmamız 
gerekir. 

Aynı hatayı yapmamak için tarihin ço~ iyi ıbilinmesi gerektiği inan-
cındayım. · . .. · J · 

Tekrar ediyorum, birbirinizi seven - hoşgörülü insanlar olunuz. 
Kavıga ile hiç bir netice elde edilemez. 12 Eylül §ncesi bunun acı bir ör
neğidir. Hapislerde olan gençler varsa kendilerine aşılananların kurbanı 
olmuşlardır. Sonuçta sadece ıstırap, gözyaşı ve kan meydana gelmiştir. 
Bu memleket çok kritik bir noktadadır. Türkiye Ortadoğu'da bugünden 
söz sah~bi olmuş ıbir ülkedir. Türkiye'nin düşmanları vardır. Bu düşman
lar bizim önemli noktalarımıza girmek isteyeceklerdir. Üniversiteler de 
bunlardan biridir. Çünkü buraları geleceğin nesillerini yetiştiriyorlar. 

Bu memlekette yüksek tahsil yapan yüzqe 1 O' sunuz. Sizin yaşınız
daki gençlerin yüzde 80 - 90'ı yüksek tahsil imkanından yoksun. Sizler 
bir zamanların sözüyle (Mutlu bir azınlıksınız). İstiyoruz ki yüksek tah
sil imkanı genişletilsin. 

Çdk bedava olan birşey kıymetsiz olur. Bira~ paralı olsun kıymetli 
olsun. Bu devlet ileri Batı ülkeleriyle mukayese edHdiği zaman gençleri
ne en ıbüyfrk kolaylık gösteren ·bir devlettir. ileri ülkelerde yüksek tahsil 
ibizden 100· misli pahalıdır. Harcın miktarı aslında fazla değildir. Biz öy
le ıbir iktidarız ki, karşılığını almadan sadece sizlere veriyoruz. Hizmetin 
karşılığını alalım ki, !hizmeti daha fazla yapalım. 
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İnanıyoruz ki, ülkemizin çığ gibi büyümesinde, bi1gili ve kültürlü 
yetişmiş insanların büyük önemi vardır. Bu bakımdan üniversitelere her 
türlü imkanın verilmesinden yanayız. Sizlere verilen imkanlar boşa har
canmamıştır. Memleket, karşılıklarını bir gün kat be kat alacaktır. 

Haııçlar deniyor. Harçlara zamları ben yaptım. Sebepleri var. Çok 
bedava olan 'kıymetsiz olur. Biraz paralı olmalı ki, kıymetli olmalı. Tabii 
ki ıbunu şaka olarak söylüyorum. Asıl s~bebi, sizler ülkemiz<leki 100 genç
ten taıhsil gören 10 tanesisiniz. Diğer 90 tanesi bu imkanı bulamıyor. Biz 
ibu imkanın hiç olmazsa yüzde 50 miktarına çıkarılmasını istiyoruz. Ta
bii ki harçlar yukarıda olacak. Sizler bir dönem söylendiği gibi ülkem~
zin mutlu azınhklarısımz. 

Alınan harçlar yine sizler için harcanmaktadır. Zaten yüzde yüz ya
pılan zamlarda, paranın yarısı kağıt olarak sizlerden alındL Yani, ileriki 
yıllarda ödemeniz i·çin. Bir bölümünüze de kredi olarak verildi. Biz böy
le bir iktidarız. Karşılığı olmadan hizmet verildi mi, çuvaldaki para çok 
ça:buk !biter. Bir daha da 'hizmet verilmez. 

Kavga ile hiÇbir şey elde edemeyiz. 12 Eylül öncesi bunun en güzel 
misalidir. Kavgada, netice olarak hep gözyaşı, ıstırap ve kan çıkmıştır. 
Bunun için ·birbirimizi sevmeliyiz. Özellikle siz gençlerimizin aralarında 
sevgi bağlarının kurulmasında büyük önem vardır 'biliyorsunuz. Bu mem
leket çok kritik bir no'ktada. Doğu ile Batı arasında bir köprü gibiyiz. 
Ortadogu' da çok söz saMbi olduk. Düşmanlarımızın gözü önemli nokta
larımızda. Üniversitelerimiz de bunlardan biri. Ünirversitelerimiz içine 
kavga, anarşi soıkulursa, ülke sıkıntı içine girer. Bu noktalara fevkalade 
dikkat ediniz. 

Üni.ıversiteler için bu yıl 170 milyar lira harcayacağız. 

Bu· yıl : dünyanın en büyük aşı kampanyasını !başlattık. 

Kaliteli insan gücü paradan daha önemlidir. Kaliteli, ·'bilgili insan 
yoksa paqmız hiç.bir şey ifade etmez. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MANİSA'DA ÖGRENCİ 
YURDUNU AÇARKEN YAPTIGI KONUŞMA 

7 Ekim 1985 

Bir ülkede yapılan en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. 

Hükümet olarak üniversite öğrencilerinin problemlerinin çözümüne 
ağırlık verdik. 

Türkiye olarak her geçen gün g~çlenmekteyiz, güçlendikçe de genç
liğe daha fazla önem vermekteyiz. Gençlik t~plulumuzun temelini mey
dana getirme'ktedir: 

Üniversitelerimizin bu yılki cari harcamaları ve yatırımlarına 170 
milyar lira ayrıldı. 1984 bütçe.sinin 400 milyar lira olduğunu gö.z önüne 
alırsak, bunun büyüklüğü ortaya çıkar. · 

Ege' de yetişen ürünler.in, geçmiş dönemlerde uygulanan hatalı poli
tika yüzünden değerini bulmamıştır. 

Pamuk'ta, · üzüm'de, tütün' de ve incir' de uygulanan iyi politika sa
yesinde başarı sağlandı. Bu politikalar sürecek, İnanıyorum ki, üretici
ler de 1bu politikaların doğru olduğunu görüyorlar. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI İLE 

İLGİLİ AÇIKLAMALARI 

8 Ekim 1985 

Fenerıbahçe - Galatasaray maçının berabere bitmesi normaldir. 

«Dediğim gibi ·çıktı ve maç berabere bitti. Çünkü her iki takım için 
de bundan sonra yapacakları Avrupa kupa maçları önemliydi. Açıkça 
söylemek gerekirse böyle önemli maçlar öncesi birinin moralinin bozul
ması doğru olmazdı. Beraberlik iyi oldu. Bu seyircinin de hoşuna gitti. 

Oyun çok güzel değildi. Ama futbolcuları teker teker izledim. Gala
tasaray' da kaleci iyi. Bir de 7 ve 11 numara var. Galiıba 11 Erdal. Fener
ba)hçe' den de 9 ve 11 numaralar çok iyi. Hele 11 numaralı Selçuk'u çok 
değendim. Bir de 8 ve 1 O numaralar . çok çalıştı. 

Avrupa kupaları için herhangi bir şey söylenemez. Top yuvarlaktır. 
Almanya ve iısveç Futföolunu tanımıyorum. Ancak futbolda gayret şart. 

Futlbolcularımız ilk galibiyetlerinin tesiri altında kalmazlarsa iyi ne
tice alırlar. Yani şımarmazJ.arsa tur atlarlar. Çalışmaktan :!Jaşka yapıl.acak 
bir şey yok. Bizi örnek alsınlar. Hükümet nasıl çalışıyıorsa aynı yoldan 
gitsinler netice mutlak iyi olacaktır. 

Her şey kupa maçları içinde. Moralleri bozulma_sın tek vücut kenet
lenelim dedik. Aynı Anavatan Partisi gibi. Nitekim seyirci de !bunu arzu 
etti. Benim bayrak sallamam çok olumlu karşılandı ve ilk kez küfürsüz 
bir. maç seyrettik. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİR'DEN ANKARA'YA 

DÖNERKEN HÜRRİYET GAZETESİ MÜHABİRİNİN 
İKİ SORUSUNA VERDİGİ CEVAPLAR 

9 Ekim 1985 

S o r u : - Türkiye' de şeriati Anayasa yapmak ,kadınları çarşaıfa 
sokmak veya zorla oruç tutturmak giıbi davranışlara rastlanıyor. ıBu ko
nularda yani irticanın hortlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Bu konuların Türkiye' de hiçbir şekilde güç kazanabile
ceğini zannetmiyorum. Türk halkı bizim .gördüğümüz, lbizim rey aldığı
mız Türk halkı bu manada - hatta ken.di dinimizin de anlayışına aykırı 
olan bazı davranışları müşahede ediyor - bunu genelleştirmez, genelleştir
mek mümkün değildir. Bu olsa, olsa her cemiyette ııastlanan, ıA.ımerikan 
cemiyetinde bile ,rastlanan, :Aıvrupa cemiyetlerinde de rastlanan ufak, 
bağnaz bir grup tarafından yapılır. Bunlar·a da fazla clıemmiyet veril
memesi lazım. Aıma ibu demek değil ki tak:iıp edilmez, makamlar gerekli 
tedbiri almaz, kanunlar tatJbik edilmez. Kanunlar, nizam aynen tatbik 
edilir. Ama bizim kanaatimize göre o kadar büyük heyecanlanacak bir 
hadise olarak da görmüyorum. Bende bir resim var. İstanbul' da fetih gü
nü yani 29 Mayıs günü, stadyumda, biz halka bir konser verdirdik; bele
diye verdi. Orada belki o gün 70 bin kişi vardı. Bütün trilbünler ve saha 
doluydu. Orada şunu ben müşa'hede ettim. Cazından, dansına; kahra
manlık türkülerinden, halk türkülerine kadar her türlü sanatkarı yani 
Doğu ile Batı'yı meczeden her ikisini de alhşlayan muhteşem bir toplu
hık gördük. lşte Türkiye budur. 

S o r u : - Yani bu büyük bir tehlike 1teşkil etmiyor öyle mi? 

· C ev aıp :. - Hayır etmiyor, ama şunu da söylüyorum. Tehlike teş
kil etmiyor diye, ihmal ediyoruz manasını da kimse çıkarmasın . 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

10 Ekim 1985 

Memleketimizin imkanlarının iyi kullanılması gerekmektedir. Ba
zen iyi kullanmamadan dolayı büyük zararlarımız olmaktadır. Mesela 
Karakaya Hidroelektrik · santralının bir yıl önce tamamlanmasıyla 270 -
milyar lira kar edilecektir. İstanbul - İzmir karayolunun erken bitirilme
siyle ödenen para geri alınmıştır. 

Daha evvel öğrenci yurtlarının genişletileceğini söylediğimizde 7 

ay sonra bu işi bitireceğimizi söylediğimizde kimse inanmamıştı. Sonuç 

bizim dediğimizi doğruladı. 

ABD' deki çocuklar, bizim çocuklarımızdan on sene ileri. Kom pü

türleri serbest bırakmaktan . ıbazıları korktu. Biz serbest lbıraktık, şimdi 

bizim çocuklarımız da bilgisayar kullanmaya başladı. Bizim çocuklarımız 

ileri ülkelerin çocuklarından geri olmamalıdır. 

Yetişmiş insan gücü bir memleketin en önemli unsurudur. Ben şah

sen Napolyon'nun para, para, para sözlerine inanmıyorum. Para önemli, 

ama parayı sağlayan insandır. 

Bugün bir öğrenci devlete 500 bin TL. mal olmaktadır. 

Harçları arttırdım, ·bundan amaç fakir öğrencilere yardım etmek

tir. Zengin öğrenciyi devlet olarak niye deste'ldiyeyim. Sizlere düşen bu 

sıralardan çalbuk mezun olmanızdır. Sizden sonra geleceklere yer açma

nızdır. 

Memleketin güçlü olması .her şeyin başıdır. Bana sen ekonomiden 

başka bir şey bilmiyor musun diyorlar. Çok şey biliyorum, ama memle

ketin meselelerinin ekonominin güçlenmesi ile çözüleceğine inanıyorum. 

Türkiye'nin geleceğini, iyi inşa etmek için sadece gençler ve çocukları 

destekliyor, bunlara ayrım yapıyoruz. 

644 



Sayın Doğramacı'nın aşı kampanyasında çok :büyük yardımı oldu. 
Tabii duyuyorsunuz, YÖK Başkanı diye atıp tutuyorı'ar. Aşı kampanya
ları gelecek yıllarda da sürecek. Annelerin hamilelik döneminde beslen
melerine dikkat edeceğiz. Bugünkü gençliğimiz Allaha şükür eskiye göre 
daha sağlıklıdır. 

Hoşgörüyü, biroirinize karşı sevgi ve saygıyı prensip alın. Batının 
en 1büyük üstünlüğü buradadır. Fikirlerinizi kavga edinceye kadar savun
mayın. Karşınızdakinin de doğru tanafları olabilir. Asıl öğrenme hayat
.tadır. Diplomayı alınca her şey bitmez. Bundan sonra Türkiye'de rekabet 

var. Bakın ben mühendisim ama ekonomist diyorlar. Ekonomi bilgileri
mi sonradan öğrendim. 

Sizlerden fedakarlık istiyoruz. Özellikle ülkemiz fedakarlıkla fbüyü
yüp güçlenmesi gerekir. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
TURGUT ÖZAL'IN ABANT'TAKİ ANAVATAN PARTİSİ 

TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI 

11Ekim1985 

Burada hazırlanmış olan bölge toplantısının daha evvelki progra
mına göre kapanışında konuşma yapacaktım. Ancak bazı problemler oldu. 
Onun için başlangıçta konuşma yapacağım. Belki bu biraz ters oldu. As~ 
lında sizinle Bakanlarımız ve diğer parti ilgililerimiz görüştükten sonra 
en son konuşmayı benim yapmam daha doğru olacaktı. Bu bakımdan 
konuşmaların daha faydalı olması için, esas itibariyle sizlere, iç siyasetin 
gidişi , Tür'kiye'nin dışındaki olaylar hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Daha sonra da Anavatan icraatı, topyekün icraatın resmini çizmek 
istiyorum. Bakanlarımızla detayını konuştuğunuz zaman, o hatların içe
risinde kalıp kalmadığımız daha iyi meydana çıkacaktır. 

Bu icraat meselesinden sonra partimizle ilgili bütün sistemle ilgili 
son kısımda da bazı tavsiyelerim var. Onu da söylemek istiyorum. 

Bugün Türkiye'nin iç siyasetine baktığımız zaman muhtelif faktör
lerin buna tesir ettiğini, bu tesir altında iç siyasetin bir nevi belirlendi
ğini ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bir defa meseleyi şöyle görmek 
lazım. Oldukça hareketli bir dönemden geldik. Bir 1980 12 Eylül öncesi 
var. Aşağı yukarı ben ·bunu 70'li yıllar oiarak değerlendiriyorum. Memle
ketimiz belli bir politik mücadele içinde ·kademe kademe ilerleyerek, aynı 
zamanda iktisadi problemlerle beraber anarşik hadiselerin hızını arttır
dığı bir dönem yaşadı. Çok zor devrelerden geçtik. 12 Eylül harekatı oldu. 
1983 yılında da demokratik rejime yeni. Anayasamız esasları dahilinde 
geçtik. Tabi kabul etmek lazım k i, daha evvelki dönemin siyasi partileri, 
bu yeni dönemde kapatıldı. Belli şartlar altında yeni partiler kuruldu. 
Bunların bir kısmı 6 Kasım seçimlerine girdi. Ondan sonra da 25 Mart 
seçimleri yapıldı. Bu siyasi ta;bloda bu geçirdiğimiz devrenin çok köklü 
tesirleri vardır. İkinci olarak memlekette daha evvelki dönemde mevcut 
olan siyasi güçlerin bu döneme de etkisi olacağını kabul etmemiz icap 
eder. 12 Eylül döneminin kendine has hususiyetlerini de nazari itibare 
alırsak Türkiye'nin bugünkü siyasi tablosuna tesir eden bütün faktör-
leri ortaya koymuş oluruz. · 

Şimdi dikkat edilirse 6 Kasım seçimlerine 3 parti girdi. Biz bunlar
dan bir tanesiydik. İlk orijinal düşünme tarzı iki partili sistemdi. Biri 
sağda, biri solda. Biz bu tabloyu biraz değiştirerek sisteme girdik. Neti-
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cede~ ' şunu ~ifade edeceğini. 6 Kasıriı seçinilednde sonuçlar bazı çevreler 
için süpdz olmuştur. Ama bizim için değil. Seçimlerden sonra da 25 Mart 
mahalli seçimleri yapıldi ki, hu bugünkü ta!bloya tesir eden ikinci seçimdi. 
Bu seçimde de şu hadise oldu. 25 Mart seçimlerinin kararının ve bu seçim
lere bütün siyasi partilerin girmesi kararını biz çök önceden kararlaş
tırmıştık. Ancak hemen ortaya koymadık. Onun için bu kararımız Mec
lis'te, mahalli seçimlerle ilgili karar tasarısı müzakere edilirken bizim 
kararımız meydana çıkmıştır. 6 Kasım seçimlerine giremeyen diğer üç 
partiyi, biz kanunu değiştirerek, yani kongre yapma şartını da ortadan 
kaldırarak, bu seçimlere girmesini demokratik sisteme olan inancımızla 
kabul ettik. O zama11lar bazı arkadaşlarımız endişe etmişlerdi. Ancak 
hunu yapmak mecburiyetindeydik. Yapmasaydık s2ncısız bir iktidar dö
nemi görmemiz mümkün olmazdı. Devamlı olarak «Biz seçime girseydik, 
şu olurdu, bu olurdu» lafları, hem basında, hem muhtelif çevrelerde, 
hatta dış çevrelerde dahi yaygın olarak kullanılırdı. 

Bugün gündemde bulunan 84. madde meselesi de işte bu iki seçimin 
yapılması sonuc~ meydana gelmiş bir durumdur. 6 Kasım' da bugün Mec
lis'te olan partilere bakıldığında, biz yüzde 45 rey aldık. Bizden sonra ge
len parti yüzde 30, ondan sonra da yüzde 23 rey almıştır. Tablo, 25 Mart 
seçimlerinde iktidar bakımından değil, muhalefet hakımwdan bazı esaslı 
değişiklikler göstermiŞ"tir. ikÜdar bakımından d~ğişiklik olmadığını şöy
le söyleyeceğim. Rey nispetleri ile değil, milletvekili açısından hesap et
mek mümkün değildir. 211 milletvekilimize mukaıbil 25 Mart seçimlerinde 
291 milletvekili olacağını hesap ettik. Bu, milletin 6 Kasım seçimlerinde 
mahdut sayıda partiler üzerinde, bize olan güvenlerinin mahalli seçimler
de aynen devam ettiğini göstermektedir. Ama buna mukabil, bugün par
lamentoda olan partilerimiz yüzde lO'un altında rey almışlardır. Seçim 
kanunumuz, yüzde lO'un altında rey ald1ğımız takdirde parlamentoda tem
sil etme hakkını vermiyor. İşte meselenin bugün biraz karmaşa olması 
bu bakımdandır. O zaman, bu durum sıcağı sıcağma mütalaa edilemezdi. 
Üzerinden bir müddet geçmesi lazımdı. Bu konunun alevlenmesi kanaa
tim~e seçime doğru hızlanacaktı. Çünkü, milletvekillerimiz açısından. 
Milletvekillerimiz, bir hizmet için gelmektedirler. Taıbiatıyla her milletve
kili tekrar seçilmek ister. Ama öyle bir partidesiniz ki, yüzde 10 rey al
mışsınız, bunun üstüne çıkmanız mümkün değil. İşte o şartlar altında o 
taıbloda karışıklık meydana gelir. Zannediyorum 84. madde tartışmaları
nın ardında yatan ana sebep budur. 

Biz, meseleyi şöyle mütalaa ettik. İki seçim yapılmıştır. İkinci se
çimde muhalefet bakımından farklı tablo meydana gelmiştir. Bu TBMM' 
de bazı sıkıntılar meydana getirebilir. Anayasamız, ana espri olarak mil
letvekillerinin bir partiden diğer partiye geçmelerini yasak etmiştir. An-



cak bu madde yazılırken öyle bir ifade kullanılmış 'ki, bu maksadı temin 
etmek belki mümkün hale gelemez olmuş. Belki diyoruz. Çünkü denmiş 
ki, istifa eden ve bir başka partiye giren milletvekilinin, milletvekilliğinin 
düşmesi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karat verilir. Bunu söyledi
ğimizde, demek ki 201 tane oyun olması icap eder. İkincisi bu yazılış şek
liyle de maddenin maksadına tam ulaşamadığı gözlenebilir. Şimdi 
SODEP - HP birleşmesi meselesi. Bu durumun Anayasaya aykırı olup ol
madığı konuşuluyor. Geçenlerde şöyle söyledim. 

HP, SODEP'e katılsa bu durum aykırı olur. Bunun uçun SODEP·, 
HP ile birleşiyor. Ben de şöyle dedim, ha Ali Veli, ha Veli Ali. Netice aynı. 
Birisi Anayasa'ya aykırı oluyor, birisi olmuyor. Bunda da garabet var. 
Tabii bu bir tefsir meselesi. Onun üzerine dedik ki, biz bir noktaya var
mak istiyoruz, bu yoldan gidersek Anayasa'ya uygun, öbür yoldan gider
sek Anay~sa'ya aykırı. Bu da yanlış. 

Peki bu birleşme, yahut ta milletvekillerinin bir partiden diğer par
tiye geçme arzuları nereden doğuyor? Gayet basit. Milletvekilleri seçil
mek için, seçilebilmek ;kombinezonları ::ırarlar. Bunu da normal karşıla
mak lazım. 

Anayasamızın aslına göre, inandığıma göre, seçilen bir milletvekili 
ya partisinde kalır, ya bağımsız kalır. Aslı budur. Şimdi bizim 84. mad
deye esas inancımız buradadır. Seçim devresinden sonra istediği partiye 
girebilir. Ben şunu da haksız görmüyorum. Memleket bir devre geçirmiş
tir. Parlamentoda, özellikle muhalefette bir s1kıntı olmuştur. Onun için .bu 
sıkıntıyı giderelim, 84. maddeyi muhkem yapalım. Demin söylediğim gibi 
milletvekili ya seçildiği partide kalsın, ya bağımsız olsun. Başka bir kom
binezona gidilmesin. Yani parti birleşmeleri vb. g:übi şeyler olmasın. 

Hatta Meclisimizde gerek 6 Kasım seçimleri, Glrkasından da 25 Mart 
seçimlerinde meydana gelen sıkıntıları h2fifletecek bir esas da getirelim. 
Buda, 84. maddenin muhkem yapılmasından sonra 1.5 ayda yürürlüğe 
girmesini sağlarız. Bu arada her isteyen istediğini yapar. Ve bir kere ya
pılır. Böylece Anayasamızın getirdiği esas espri ·yerine getirilmiş olur. 
Böylece siyasi tablonun bazı yanlışları da kısmen giderilmiş olur. 

1988 seçimlerine yaklaştığımızda bazı sıkıntılarımız olacağını zanne
diyorum. Parlamentomuzu gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Parlamento 
üzerinde bazı spekülatif meselelerin olmaması lazım. Çünkü geçtiğimiz 
dönemlerde bunun acısını yaşadık. Bunların hepsjnin hoş şeyler olmadı
ğını biliyoruz. Bunlar 12 Eylül'ü hazırlayan hadiselerdendir. Onun için 84. 
maddeyi muhkem hale getirelim, daha rnnra kimse kıpırdamasın. Tabii 
bu arada 201 milletvekili ile TBMM'nin karar vermesi de zor. Milletve
killeri salonda kavga edebilirler, ama salon dışında birbirleriyle dost olur-

648 



lar. Bu nedenle 201 oyu bulmak pek mümkün olamaz. Bu nedenle de 
maddenin değiştirilmesi, bu kararın başka bir yerde verilmesi lazım. Bu 
dii'şünceyi de getirdik. Şuna da inanıyorum 201 oyu bulmak fevkalade zor, 
böylece Anayasa'yı da çalıştJramaz hale , gelmiş oluruz. 

Şimdi bu söylediklerim bugünkü siyasi tabloyu açık bir şekilde gös
termektedir. Ben karşımızda:ki siyasi partiler açmndan arkadaşlarıma 

şunu söylüyorum. Biz, bir hizmet partisi olarak meydana çıktık. Bizim 
lüzumsuz polemiklere girmemize gerek yoktur. · Zamanımızı kaybetmek 
aleyhimize olur. Meseleyi mücadele şeklinde değil, hizmet yarışı şeklinde 
götürmemiz lazım. Bütün arkadaşlarımın, özellikle il başkanlarının bu 
konuya dikkat etmelerini istiyorum. Memlekette siyasi havanın daha yu
muşak götürülmesinde çok büyfrk faydalar var. Münakaşalara girmenin 
bir faydası da yoktur. Biz bunu tecrübelerimizle gördük. Kim ne yapıyor, 
bizi alakadar etmez. Bizi alakadar eden, bizim ne y&ptığımızdır. Bizim iyi 
hareketler yapıp yapmadığımızdır. Bunun kontrol edilmesinde çok daha 
büyük faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım 

Biraz da dış sahneye geçeceğim. Türkiye coğrafi şartlar bakımından 
dünyanın en zorlu bölgıelerinde yer alı'r. Şöyle bir etrafınıza bakın. Bizim 
gibi etrafında 6 memleket olaiı. ülke, pek nadirdir. Etrafımızda harpler 
vardır. İşte Irak-İran harbi, Lübnan'daki hadiseler. Filistin meselesi Orta 
Doğubölgesi, bugün dünyanın patlamaya, yanmaya en müsait bölgelerin
den biri gözüküyor. Türkiye'nin şartlarını; değişen dünya şartları içinde 
mütalaa etmek lazım. 

NATO ittifakı içindeyiz. Avrupa ile ilişkilerimiz var. · İleri batı ülke
lerinin kurduğu bazı teşkilatların içindeyiz. OECD gibi. Diğer tarafta Müş
terek Pazar'a tam üye olmak istiyoruz. Bunların yanında son yıllarda İs
lam ülkeleri ile ilişkilerimiz çok gelişmiştir. Türkiye ile bu ülkeler arasın
da çok iyi diyaloglar kurulmuştur. Sadece üst düzeyde değil, ticari ve eko
nomik ilişkiler, hatta mahalli idare yöneticileri ar~ısında ilişkiler kurul
muştur. Bu ülkelerle ilgili olarak İslam Konferansı'nın Ticaret ve Ekono- · 
mi kısmının başkanlığını sayın Cumhurbaşkanımız almıştır. Her yıl bü
yük konferans, ticaret ve ekonomi konusunda Türkiye'de yapılacaktır. 
Geçen sene İstanbul'da yapılmıştır. Önümüzdeki Mart ayınıda bir tanesi 
de İstanbul' da yapılacaktır. 

Bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmesinde büyük faydalar mütalaa edi
yoruz. Zaten bizim parti programımıza, hükümet programımıza bakılır
sa, şu ibarelerin söylendiği görülür. Türkiye, batı ile doğu arasında bir 
köprüdür. Bu köprülük vazifesini en iyi şekilde yapmalıdır. Biz, hem iba-
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tıdayız, hem doğudayız. Bu söylediğim bütün batı ülkeleri de kabul etmiş
tir. Konuştuğumuz batı ülkelerinin liderleri, Türkiye'nin bu bölgede çok 
önemli bir rol oynadığını açık . seçik bana ifade etmişlerdir. 

Şimdi gene memleketimizin dış siyasetinin ana çizgilerini meydana 
getiren tablodan sözedeceğim. Dikkat ederseniz, biz bu karışık tablo içe
risinde yolunu belirlemiş, kimseyle kavga etmeksizin, büyük Atatürk'ün 
veciz ettiği «Yurtta sulh, cihanda sulh» esprisi altında götürmeye gayret 
ediyoruz, bunda da şimdiye kadar büyük lbir başarı elde etmişizdir. İşte, 
İran ve Irak savaş halinde, Türkiye bu iki ülkeyle de dosttur. Genellikle 
uzak ülkelerde bu durum olabilir ama, bizimki gibi her iki ülke ile de hu
dutu olan ülke de böyle bir durum bahis konusu olmamıştır şimdiye ka
dar. İran'la olan ticaretimiz hacmimiz bu ülke bakımından 1 numarada
dır .. Irak içinde aynı sanıyorum. 

Bir başka duruma, NATO ülkeleri, batı ülkeleri ile olan ilişkilere ba
kalım. Bulgaristan hariç ki, onun da sebeplerini biliyoruz, sosyalist grup
la da ilişkilerimiz, özellikle ticari ilişkilerimizde son iki yıldır büyük bir 
gelişme mevcuttur. Sovyetler Birliği ile yakın zamanda ticari ve ekonomik 
bakımdan ilişkiler geliştirilmiş, tabii gaz alımı mal satımı konusunda iler
lemeler kaydedilmiştir. 

Türkiye'nin iki ülke ile sıkıntısı vardır. Bulgaristan ve Yunanistan. 
Yunanistan ile olan ilişkilerimizde, Başbakan'ın anlaşmaz tutumu yanlış 
tutumu bu hadiseye sebep olmaktadır. Ama inanıyorum ki ilerde hem 
Bulgaristan'la, hem Yunanistan'la bizim arzu ettiğimiz şekilde bir diya
log kurulsun. Bütün dünyaya karşı haksızlığı, yanlışlığı yapanın Türkiye 
olmadığı meydana çıkmıştır. 

Bu yanlışlığın karşı taraftan geldiği birçok kimse tarafından kabul 
edilmektedir. Bu da siyasette kazandığımız önemli merhalelerden biridir. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

İkinci kısma geçiyorum şimdi. Ana vatan ne yaptı? 

Size yalnızca üç dökümana iyi bakmanızı rica ediyorum. Bu üç dö~ 

kümandan biri parti programıdır. İkincisi seçim beyannamemiz, üçüncü
sü de hükümet programımızdır. Bu üç dökümanın birbiri arasında bir 
fark yoktur., ve birbirinin devamıdır. Anavatan icraatının temeli de bu üç 

dökümanda açık bir surette gösterilmiştir. Bizim icraatımızı hiçbir şe
kilde tenkit edememişlerdir. Hatta tersini söylemişlerdir. 
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Sizin hükürnet programmız, seçim beyannamenizin bir tekrarı ol
muştur demişlerdir. Gayet tabii öyle olmalıdır. Seçim heyannamemiz ney
se hükümet programımız da öyle olmalıdır. Kalkacaksınız millete başka 
laf söyleyeceksiniz, icraatınız başka olacak, işte ·bu tatsızlık olur. Onun 
için muhterem arkadaşlarım, bu üç dökümanı yanınızda bulundurunuz. 
Bunu devamh olarak arkadaşlarımız tarafından satır satır okunmasında 
fayda mütalaa derim. Biz bu dökümanlarda 6 konuyu icraatımızın temeli 
yaptık. 

Bir tanesi huzur-güven meselesi. 

Orta direk diye tabir ettiğimiz esnaf çl.ftçi emekli kesime olan yakın
lığımız, onların meselelerini halletmek hususunda gösterdiğimiz gayreL 

Üçüncüsü işsizlik meselesi. 

Dördüncüsü konut meselesi. 

Beşincisi kalkınmada önoelikli yöreler meselesi. 

Altıncısı da bürokrasinin azaltılması. 

Bütün icraatımıza baktığınızda bu 6 konunun esas alındığın~ görür
sünüz. Yani temelde bütün icraatın ana hedefi bu 6 konuyu görebilirsiniz. 
B:erşey bunların etrafında dönmektedir. 

Ben detaylara girmeyeceğim. Bakanlarım gerekli görülen bu konu
larda detaylara girebilirler. Ama ana meselelere değineceğim. Dikkat edi
lirse bu meseleler, insana hitap eden meselelerdir. Partimizin felsefesinde 
3 esas direk görüyoruz. Bir tanesi bizim muhafazakar parti olduğumuz, 
ikincisi serbest rekabet düzenini esas aldığımız, üçüncüsü de sosyal ada
let anlayışımız. 

Zaten bütün meselede bu üç direk üzerinde bu 6 konuyu esas alarak 
insana hitap eden bir program içinde meseleyi götürmektir. 

Dikkat edilecek olursa önemli noktalardan bir tanesi ekonomik güç-· 
1enmek meoburiyetinin unutulmaması. Geçmişe bakarsak, sadece sosyal 
meseleleri halledip, ekonomik bir tarafa bırakmanın acı tecrübelerini bi-· 
liyoruz. Ve inanıyorum ki, güçlü bir ekonomik sistem kurmadıkça insana 
hizmetimiz~ ancak 1 - 2 sene olur. Ondan sonra ters tepmeye başlar. Prog
ramımızın ana hareket noktası da budur. İcraatımız süresinoe şimdiye 
kadar yapılanlardan çok katını gerçekleştirmişizdir. Üstelik ekonomik 
sis temi devamlı geliştirerek. 

İşte bütün bu program çerçevesinde sosyal adaleti daha yaygın hale 
getirmektir. 



Konut meselesini misal olara~ vereyim. 

Geçmiş iktidarlar bu meseleyi ele almıştır. Bir devirde Emlak Kredi 
Bankası kurulmuş, bir devirde SSK bu sistemin içine konulmuş, ama hiç 
bir . ıdevirde konut meselesinde tutarlı büyük adımlar atılmamıştır. Her 
atılan adım kısa kalmıştır. Şehirlerimizin sıkıntısının temeli de konutla 
ilgilidir. Şehirler yanlış büyümüş, vatandaşın sıkıntısının gerisinde de es
ki yılların konut meselesinde gösterilen y::mlışların bir nevi·birikmesi şek
linde mütalaa etmek lazım. 

Biz zannediyorum en iyi bir şekilde bu meseleyi çözdük. ~SK ile bu 
meseleyi çözemezdik. Çünkü SSK, işçilerin tasarruflarıdır. Biz çalışanla
rın tasarruflarını alarak çok düşük faizli kredilerle .konut meselesine yön
lendirirsek, o tasarruflar ilerde işçinin alacağı emekli maaşını karşılaya
maz hale gelecektir. Bu da SSK sistemini çöktürür. 

O halde bu sistemle yürümemiz mümkün değildi. Ancak cüzi mik
tarlanda destek olunabilirdi. Bu nedenle sistem değişik tarzda kurulmuş
tur. Emlak Kredi Bankası ile de çözülemezdi. Çünkü bütün banka sistem
lerinin vereceği faizi vermek zorundaydı. Bu sistem de yürü~ezdi. 

Getirdiğimiz sistem ise çok basittir. Memleketin kaçağını, karabor
sasını kaldırıp oralara giden imkanları, orta direğin önemli meselesi olan 
konut sorununa yöneltmektir. işte kaçak sigara meselesini ortadan kaldı
rırsınız, normal ithalat yaparsanız. Normal ithalattan sağİanan farkları 
karaborsacı . almaz, siz alırsınız ve konut fonuna verirsiniz. Aynı şekilde 
lüks araba ithalatı Bir Mercedes araba 6 konutu finanse etmektedir. Ba
sit bir hesap Madem bunu sağlayacak zenginler vardır. Bizde bunlardan 
sağlarız. 

Sosyal adalet anlayışı ıdeğiştirilmiştir. Hatırlayacaksınız. 1980 sı.;ne
sinden evvel 1 milyon kazanan yüzde 63 vergi verirdi. Bu konu daha son
ra yüzde 40'a düşürülmüştür. Biz geldiğimiz zaman bu yüzde 36'ya gel
miştir. 2 sene büyük fedakarlık yaptık. Yüzde 25'1ere düşürdük. Memu
run işçinin girdiği taban bu 1 milyonluk devredir. Önümüzdeki sene 
bu 1 milyonun dışına taştığını görünce, bu yüzde 25'lik kısımı 3 milyona 
çıkarıyoruz. Böylece ücretlinin yükü aşağıya inmiştir. Bir de faturalı verıgi 
iadesi sistemini getirdik. İnşallah bu sistemin de önümüzdeki seneden iti
baren her türlü mükellefe ödenecek hale getireceğiz. Bu da bize has bir 
tatbikattır. Bugün emekliler de dahil, 240 milyar lira vergi iadesi ödene
cektir. Bunun içerisinden emeklileri çıkarırsak ki 200 milyar civarında 
oluyor. Ücretlilerin vergi yükü yüzde 38- 39 civarına geliyor. Meselenin 
ikinci yüzü de şöyle; vergi mükellefleri çok az veııgi veriyor. Öyle zanne
diyorum ki geçtiğimiz sene ödenilen 240 milyarlık vergi iadesine karşılık 
topladığımız fatura tutarı 2.5 trilyonu açmıştır. Bu 2.5 trilyonun karşılığı-
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nın çok az bir kısmı veriliyordu daha önce. Demekki verdiğimizi bir ta~ 
raftan alıyoruz. Yıllardır sosyal adalet anlayışına böyle bir çözüm getirile
memiştir. Asgari ücretin verg1den muaf tutulması olayında emekliler de 
bir hak elde edemeyeceklerdi. Biz vergi iadesi sistemini getirerek karşı
lığını alarak ödeme yapıyoruz. Bu şistemin bir faydası da şu; 

Biz bu sene KDV sistemini getirdik. 15 seneden beri konuşulan bir. 
konu. Avrupa ülkelerinde de uygulamaya konulduğunda 2 -3 senelik bir 
zaman gerekmiş. Biz bu sistemi tatbik edeceğiz dedik. Bugün KDV rayına 
oturmuştur. Bunu herkes kabul etmiştir. Devletin bundan aldığı gelir 100 
milyar liraya çıkmıştır. Bu KDV, Türkiye grbi gelişen ülkede 6 -7 ayın 
içinde nasıl yerleşmiştir? Sebebi gayet basit. Faturalı vergi iadesi sistemi 
sayesinde. Bu da dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir sistem. 

Bir önemli konu da işsizlik meselesi. 

Biz programımızda bu konuda çok açık bir ifade kullandık. Program 
yazılırken arkadaşlarımızla münakaşa ettik. Bazı arkadaşlarımız işsizlik 
meselesinin halledileceğini yazmamızı istediler. Ben ve baz! arkadaşları
mız buna itiraz ettik. Bizim ilk hedefimizin, işsizliğin artışını belli bir süre 
sonra yavaşlatmak vıe durdurmak olmalıdır dedik ve böyl.e yazdık. Çünkü 
nüfus artışı, Türkiye'nin .. kçıynakları, döviz darlıkları ortadaydı. Bütün 
bunlar halledildikten sonra Türkiye ileri doğru yatırımlar yaparak işsizlik 
İneselesi çözülebilsin. Bugün iftiharla şunu söyleyebilirim. Korkusuzca 
Türkiye'nin yatırım kapasitesi bir engele takılmaksızın her geçen gün da
ha yukarı gidecektir. Birçok büyük ve önemli proje eriştiğimiz kapasiteyi 
gösı.ermektedir. Aradan 1,5 sene geçmeden, kendi kaynaklarımzıla ve dış 
kredilerle Türkiye'nin kredibilitesini yükselttik. Artık bu projeyi yapıp 
yapmayacağımızı sormaya gerek yoktur. Eğer o proje faydalı ise hiç çe
kinmeden bunu yapabileceğimizi söyleyebilirim. 

Bir sistem kurduk. Hepiniz hatırlayacaksınız. TV' de yaptığımız mü
caddemiz köprünün satılıp satılmaması konusuydu. Bunun içerisinde en
teresan bir yaklaşım vardır. Karşınızdakilerin bunu anlaması mümkün 
değildi. Zaten sistem de kolayca başkasının düşüneceği bir sistem değildi. 
Aynen Konut Fonu'nda olduğu gibi. Ben buna Kamu Ortaklığı ismini tak
tım. Elektrik santralleri, otoyollar, köprüler, paralı yollar bu sistemin 
içine alınıyor. Bunların gelirleri halkımıza 3 -4- 5 senelik gelir ortaklığı 
yoluyla satılıyor ve bunlardan elde edilen gelir de yeni yatırımlara nak
lediliyor. Sistemin esası bu. Geçen sene Temmuz ayında bu sistem ça
lışır hale geldi. İlk tatbikatı da Köprünün hisse senetleri, ardından Ke
ban Barajı'nın hisse senetlerinin satılması ile gerçekleşti. Bu sene de 
yine Keban ve Oymapınar Barajı'nın hisse senetlerinin satışını ortaya 
koyarak bu sistemin tatbikaıtını yapmış olduk. 
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Bugün bu fonlarda 170 milyar lira kaynak vardır. Neler yapılıyor? 
1985 senesinde 13 büyük proje ki Devlet Su İşleri'nin, bu projelerin 
hepsi öne alınmıştır. Bu projelerin gelirleri de Kamu Ortaklığı Fonu'na 
aktarılacaktır. 

İkinci Boğaz Köprüsü, bazı otoyollar da bu sistemin içine alınmış
tır. Karakaya, Atatürk Barajı gibi projelerin tamamlanmasından sonra 
bunların geliri tafıminen 400 milyar lira olarak bu fona akacaktır. , .. 

Bu imkanla biz memleketimizdeki birçok ekone>miye güç _katacak 
projeyi eniyi şekilde ifa ederiz. Önümüzdeki sene veya bu sene sonu~da 
gene bu sistem içerisinde 1000 Km.'ye yakın yeni bir otoyol sisteminin 
temelini atacağız. Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye bazı böyle_ otoyol
lara sahip olmalıdır. Muhakkak ekspres yol yapılmalıdır. Bunun hazıi:.
lıkları yapılmaktadır. İkinci köprü 216 Km.'lik bir ekspres yol da yapıl
maktadır. Bu, sistemden dolayıdır. 

Hatırlarsanız bir formül daha ortaya koymuştuk. İşte bazı basını
ınızda kısaltılmış formül olarak söylenen «yap - işlet- devret», formül
leri çalışin:aya başlamıştır. Hidroelektrik santraller, termik santraller, 
linyit santralleri projeleri bu maksatla hazırlanmaktadır. Önümüzdeki 
sene içinde 2 ya da 3 tane, 1000 megavatın üzerinde yeni termik santral
ler inşa edilecektir. Bütün finansmanı da dışardan sağlanacaktır. Türki
ye'ye verilen önem, duyulan güven o derecedir ki, bizden garanti isten
memektedir. Bu getirdiğimiz sisteme bütün ülkeler merakla bakıyorlar. 
Gittiğim bütün ülkelerde bana bu sistemi sordular. 

1980 yıllarının çok öncesinde nükleer atom santrali ile ilgili bir
takım konuşmalar oldu. Bizim devr_imizde dedik ki, biz kredi istemeyiz, · 
gelirseniz atom santralini yaparsınız, bize elektrik satarsınız. Formülü 
biz değiştirdik. Şimdiye kadar onların akıllarına böyle birşey gelmemiş, 
zorlandılar. Bir tanesi, «ben size istediğiniz krediyi vereyim, inşaat sıra
sındaki faizleri de karşılayayım, Türk parasını da karşılayayım» dedi. 
Fakat biz, «Gelin yapın, siz işletin» dedik. 

Aşağı yukarı 1,5 milyar dolarlık bir iş. Bize yük getirmesin dedik. 
Şimdi karar verdik ve ilk anlaşmayı da imzaladık. Şimdi gelecekler, üret
tikleri elektriği de bjz satın alacağız. Sadece TEK'in vereceği kredi için 
garanti veriyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunların hepsinin rahat bir şekilde 
· yapılabilir hale geldiyse, yatırım temposu yukarı doğru gittiyse, doğu ve 
güneydoğuda eskisi ile mukayese edilmeyecek tempo içine girildiyse, iş
sizlik meselesi düşündüğümüz gibi bir çözüm yoluna girmiş demektir .. 
Çünkü işsizlik meselesinin ilacının akıllı yatırımlar olduğu bellidir. Ama 



akıllı yatırımlar yapabilmek için de hesabımızı kitabımızı bilmemiz ge
rekir. Hesap-kitap yapılmazsa günün birinde ya dövizden tıkanırsınız, 
ya da dışardaki adamın kredisinden tıkanırsınız. Türkiye bu devreleri 
yaşamıştır. Aynı hatalara bir daha düşmememiz lazım. 

Yılın ilk başlarında ihracatımızda biraz yavaşlama görüldüğünde 
kıyamet koptu. Ama öyle değildi. Bugün Türkiye'nin ihracatı hızlı bir 
tempoya girmiştir. ve öyle tahmin ediyorum ki 8 milyar dolan da bula
caktır . 

. Aynı şekilde turizm gelirleri. Bu sene turizm gelirlerinin 1 milyar 
doların üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Hiçbir ödeme zorluğumuz yok
tur. Döviz rezervlerimiz yukarı doğru gitm~ktedir. 

Bu yatırım temposu içerisinde, bu ithalat serbestisi içinde, turizm 
için dışarıya çıkış serbesti içerisinde olmamıza rağmen, döviz dengemiz
de devamlı bir iyileşme vardır. Bunların gösterdiği istikamete göre Tür
kiye daha da iyi hale gelecektir ve işsizlik meselesi de kademe kademe 
çözülecektir. 

Bir büyük projeden bahsedeceğim size. 

Atatürk Projesi, GAP Projesi. Fırat ve Dicle nehri üzerinde yapıla
cak baraflar, bu barajlar .. üzeriiıdeki sulama sistemleri bu projenin içine 
girmektedir. Sistemin en büyük projesi de Atatürk projesidir. Onun su
layacağı saha 700-800 bin hektar alandır. Ama GAP projesinin tümün
den yararlanılacak saha 2 milyon hektardır. İçerisinde Dicle üzerindeki 
barajlar da vardır. İki tanesinin temelini geçenlerde attık. 

Atatürk Projesi, biz geldiğimizde temeli atılmış olmasına rağmen 
tüm finansmanı sağlanmamıştı. Biz İsviçre ve ABD'den gerekli temasları 
yaptık ve finansmanı sağladık. Hatta bugün barajı hızlandıracak tedbir
leri de almaktayız. Yani 1988 senesinde barajın su tutması için tedbirle
rimizi alıyoruz. Tahmin ediyoruz ki 1990 senesinde baraj faaliyete geçe
cektir. Büyük projelerin çok faktör vardır sayın arkadaşlar. Karakaya 
projesi 8-9 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Aşağı yukarı 160 mil
yon gelir sağlayacak ki bu proje de Kamu Ortaklığı Fonu içindedir. 

Bizim Güneydoğu Anadolu Projesine verdiğimiz önemin ana sebep
leri şunlardır : İşsizliğin ağır tarafı doğudadır. İnsanın içi sızlıyor. Zira 
o yöredeki çocukların daha iyi okumaları, daha iyi yaşamaları için bizim 
çok gayret göstermemiz lazım. Bunu yapmaya mecburuz. Doğu ve Güney
doğu Anadolu probleminin çözümünde Güneydoğu Anadolu Projesi ya
tıyor. Urfa'dan Mardin'e, Siirt'te, Diyarbakır'da Adıyaman'da sulama te
sisleri yapıldığında, nüfus hareketleri çok değişik ibir veche arzedecektir. 
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2 milyon hektarlık araziyi sulayabilirsek önümüzdeki 15-20 sene içinde, 
nüfus hareketi süratle o bölgeye yayılacak, sanayiler arka ar.kaya gele
cektir. Hatta başka taraflardan ünsanlar da gelecektir. Bunlar hayal değil
dir. İnşallah hep birlikte göreceğiz. 

Gene Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili bir misal vereyim. Di
yarbakır'ın yüzde 20 köyünde elektrik vardı. Bu sene yüzde 50'yi geçiyor. 
2 seneye kalmadan elektriksiz köy inşal~ah kalmayacaktır. Bundan sonra 
elektrik gidecek köyler daha uzaktır, zordur. Ancak memleketin gücü o 
noktaya gelmiştir ki bu zor şartlar altında bunu gerçekleştirebiliriz. Te
lefon konusu da bu bölge açısından önemlidir. Telsiz telefo~ imkanını da 
geliştirebiliriz. Haberleşmeyi sağlayacağız o bölgelerde. 

Köy hizmetleri ile ilgili bazı zorluklarımız olduğunu biliyorum. 

·Tabii yeni bir teşkilat. Ama bu sene ihale yapıyoruz. 900 dozer, 750 
grayder ..... yükleyici bir bunu 75 milyon dolar olarak ihaleye çıkardık. 
ihale şartları öyle oldu ki 50 milyona indi. Pazarlıkla biraz daha indirdik. 
Bunlar da önümüzdeki 6-7 ay içinde tesBm_ edilecek ve yerlerine gide
cektir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sulama projeleri inşaatına başlıyo
ruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki sulama ihtiyacı birçok meselelerin çözü
münde temeldir. Şeker fabrikalarımız Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya 
kayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, artrk elektrik enerjisi . konusunda eski 
şartları unuttuk. Biz gelince programlı elektrik kesintisi ortadan kalktı. 
Bunlar zaman içerisinde unutulan şeylerdir. Ancak zamanı gelecek ki biz 
milletimize hatırlatacağız. Şehirlerimiz karanlık şehirler haline gelmişti. 
Şimdi şehirlerimiz aydınlık. Esenboğa yolu aydınlaülmıştır. Ama Ankara'
nın içi değildir. Esas aydınlatma Esenboğa yolundaki aydınlatmadır. So
kaklarımız gazete okuyacak kadar aydınlık olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir icraat sahamız mahalli idareler ' 
oldu. Belediyeler, mahalli idareler halk1mıza en yakın hizmet noktaları
dır. Herşey Ankara'da yapılamaz. Yanlış olur. Unutmayın şehirlerimizin 
nüfusu artıyor. 1950 senesinde Türkiye nüfusunun yüzde 16'sını şehirler
de, geri kalanı kırsal yörelerdeydi. Şimdi ise bu yüzde 16 oran yüzde 
60- 70'lere gelmiştir. Bu da şehirlerimizin çok önem kazandığını gösterir. 
Onun :lçin bu şehirlerde yaşayan insanlara gereken önemi verelim. 

İşte Gecekondu affı, İmar Kanunun tadil edilerek yetkinin belediye
lere verilmesi, üçüncüsü de belediyelerb imkanlarını arttırmamız. Bun
lar, mahalli idarelere vıerdiğimiz önemi göstermektedir. Şimdi belediyele
rimiz eski ile mukayese edilemeyecek şartlara kavuşmuştur. Akıllı bir 
belediye başkanının bugün yapamayacağı icraat yo~tur. 

656 



Şehirlerimizde içme suyu ve kanalizasyon meselesinin_ çözümü konu
sunda iller Bankası'pa ilave getirdik. Önemli olan bu meselelerin en kıs .-
zamanda çözülmesidir. Biz buna önem verdik. Erzurum Depreminin ar
dından bu meselenin çözümü, yani 3000 konut, 6-7 ayda bitirilmiştir. Ay
nı konu 42.000 yatak kapasiteli yurt yapımında görülmüştür. Ve 7 ayda 
bitirilmiş tir. · 

Birçok misal verebilirim. Temeli Mart ayında atılan sayın Cumhur
başkanımız tarafından atılan, Hamit Abbas Gaz Çevrim Santralinin ilk 
ünitesini Aralık ayında hizmete açacağız. Bunlar bizim işi nasıl götürdü
ğümüzü gösteren misallerdir. 

Ben, belediyelerimizin önümüzdeki yıllarda ş~hirlerimizin görünüm
lerini değiştireceklerine inanıyorum. Yardımcı da olacağız. Yeni Emlak 
Vergisini bütünüyle belediyelere bırakıyoruz. Böylece vatan_daşa da daha 
çok hizmet götürülecektir. Anavatan belediyelere birçok imkanlar vere
rek Türkiye'ye en büyük hizmeti vermiştir. Bu çok büyük değişikliktir. 

Genel olarak ekonomik hadiseler de şöyle; Türk ekonomisi çok sı

kıntılı dönemlerden sonra şimdi rahat bir döneme girmiştir. Enflasyon 
hızı genelde azalma eğilimindedir. Bu sene için enflasyon hızının yüzde 
40'ın altında olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki sene ise yüzde 25'le
rin · altında olacaktır. Bunlar tahminlerdir. İhracatımızda çok ciddi bir 
gelişme dönemine girdik, bütü:ı;ı dünya ticaretinde darlık varken Türkiye 
ileri doğru gitmektedir. Çok önemli ıbir gelişme Türkiye'nin ·ihracat bün
yesinde olmuştur. Bundan 5-6 sene evvel ihracat bünyemizin yüzde 35'i 
sanayi ürünlerimiz teşkil ediyordu. Bu sene 8 milyar dolarlık ihracat bün
yesi içerisinde yüzde 79-80 sanayi ürünleri yer almaktadır. Bu memleketi
miz için büyük bir yapı değişikliğidir. Bizim sanayi ihracatımızın entere
san yanı, çok çeşitli mal ihraç edilmektedir. 

Türkiye'nin kredi itibarı da çok yüksektir. Herhangi bir döviz sı~ 
kıntısı yoktur. Herşey mevcuttur, herşey rahatlıkla ithal edilebiliyor. Bu
na rağmen döviz rezervlerimiz azalmıyor, tersine yukarı çıkıyor. 

Ben, bir evvelki hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı iken 
Bakanlar Kurulu'nda TRT'nin renkli yayına geçip geçmemesi tartışılı
yordu. Çeşitli iddialar ortaya atıldı. Birincisi çok daha elektrik harcana
cağı, ikincisi de renkli TV'nin yurt dışından pahalıya mal olması şeklin
deydi. Biz gelince tamamiyle renkli yanına geçtik. Bu sene 900 bin tane 
renkli TV satılmıştır. Bu da dövizlerimizi azaltmamıştır. Bütün bunlar 
gösteriyor ki bu memle~etin gücü vardır. Bu memleketin imkanı vardır. 
Esas olan iş bitirici tarzda çalışmaktır. Bu yolda devam ettiğimiz müd-
detçe önümüzde hiçbir engel kalmaz. . 

Bundan önceki dönemlerde bizim çıkardığımız kanunların hiçbiri 
çıkarılamamıştır. Tarım Toprak Reformu konusunda makul bir kanun çı
kardık. Hiçbir problem olmadı. Biz kavgacı değiliz, ikna ediciyiz. 
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·Önümüzde bir vergi paketi var. Bunda çok önemli konular var. Ama 
şunu söyleyeyim. Defter tutma mecb_uriyetini biz kaldırıyoruz. Ama sto
paj kalacak. Bu vergi sistemi daha yakın bir sistemdir bize. İnşallah par
lamentodan da süratle çıkar. Bu vergi ~alı.asında yapılmış en büyü;k re
formdur. Kimseyi de sıkacak bir durumda değildir. Herkese vermeyeceği 
vergiyi yüklemiş değiliz. 3 milyon kazanın en fazla vereceği yüzde 25, bir 
de vergi iadesi alacak. Yılda 1 milyon kazanan bir kişinin vereceği vergi, 
vergi iadesini de düşürürsek yüzde 10 civanndadır. Bu makul bir ver
gidir. 

Yalnız bir istisna, bu kadar makul şeyi getirdik, yalnız kimse vergi 
kaçırmasın. Eğer kaçırırsa gözünün yaşına bakmayız. Çünkü adaletsizli
ğin temelinde eşitsizlik yatar. Biri verir, diğeri vermezse insanları bu sı
kıntıya sokar. 

Ben faibrikalarda çalıştım. İşçinin aldığı ücret önemli değil. Az olur, 
çok olur. Ama aynı işi gören iki kişiden birine fazla verdiğiniz zaman kı
yamet kopardı. Bu ad.aletsizliktir. Vergi de öyle. Vergi veren bir kişinin 
yanında bu kaçıran adamın en ağır cezaya çarptırılması lazım. 

Belki Vergi Sistemi konusunda bazı şikayetler gelebilir size. Ama 
dikkat ediniz temelde adaletsizliğe sebep olmayalım. Çünkü artık gelir 
vergisini çok daha rahat ödenebilir hale getirdik. Eıski yüksek nispetler 
yo'ktur. En yüksek kademe 48 milyon, en düşük 3 milyon. 

Bu nispetler içinde vergi kaçırmak anlamsız. Hükümete bu miktar
ları 3 misline kadar arttırma yetkisi de verilebiliyor. Yani 48 milyonu 3 
katına, 3 milyonu da 9 milyona kadar C!rttırma yetkisi. Bütün bunların 
yapılma sebebi vergiyi verilebilir bir halde ~utmak, ama vermeyenin de 
canına okumak. 

Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi'nin irtibatını kesiyoruz. Yani Ku
mmlar Vergisi ödeyen, bir daha Gelir Vergisi ödemeyecek. Zannediyorum 
bu en büyük reformlardan birisidir. Ama Kurumlar Vergisi de stopajı 
yok, yüzde 46'dır. Tek ödeme de orada ıbiter. ·Eskiden Kurumlar Vergisi 
arka arkaya topladığınız zaman yüzde 67'leri buluyordu. 

Yarım Sermaye Piyasası bundan dolayı çok yük!selecek, bunu da bi
liyoruz. Futbolcuların transfer ücretleri yüzde 10 vergiye tabidir. Esna
fın bilanço defter tutma limiti 18 milyondu. Şimdi 100 milyona çıkarıldı. 
Böylece ·fatura da alacak, fatura da verecektir esnaf. Eskiden bu limiti 
aşmamak için fatura da almıyordu, fatura da vermiyordu. 

Buradan söylemek istediğim, bu vergi paketi bizim bünyemize çok 
uygun bir vergi paketidir. Uzun bir süre çalışıldı. Bütçe Plan Komisyo
nunda da üzerinde durulacaktır. İnşallah çıkarsa bizim vergi sistemine 
en büyük ikinci hizmetimiz olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi de partiden bahsetmek istiyorum. 
Biz partiyi 2,5 sene ıevvel kurduk. Yepyeni bir parti. İki büyük seçimden 
geçiyor. Kongrelerini tamamlıyoruz. Bugün hem mahalli idarelerde, hem 
de merkezi hükümette iktidardır. Bu şekil şimdiye kadar hiçbir yerde 
görülmemiştir. ilk defa oluyor. Peki niçin? Bunu düşünmek mecburi
yeti vardır. Demek ki Türkiye'de öyle hadiseler olmuş ki-, tabii takdiri 
ilahi bizi bu noktaya getirmiştir, kader çizgimiz budur ama, kabul ediniz 
ki bu kader çizgisinin - hazırlanması birtakım hadiselerin arka arkaya 
gelmesi sonucm:ıda meydana gelmiştir. Birçok eski köklü partilerin deva
mı olduklarını söyleyenler netice alamamışlardır. Biz yepyeni bir parti 
olarak netice almışızdır. Ben milletvekillerimize danışma toplantılarımız
da da söyledim. Herkesin gözü bizde olacaktır. Bjz bugün Türkiye'nin. 
en önde gelen partisiyiz. Biz hareketlerimize herkesten daha fazla dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü yaptığ1mız en ufak bir yanlışlık, çok 
büyüktür. Bu büyük olmanın mahsurlarından biri. Önemsiz olsak, yap-. 
tığımız sorulmaz bile. Bu noktaya önem vermek mecburiyetindeyiz. 

İkinci önemli konu; biz büyük bir aileyiz. Ben bu büyüklüğü, hizmet 
büyüklüğü olarak görüyorum. Memlekete ve millete en iyi hizmeti vere-
bilmek için biraradayız. Büyük Kongremizde de belirttim. Artık parti ka-. 
pısı menfaat kapısı değildir. Burası bir hiz~et kap1sıdır. Bizim menfaat 
kapımız kapalı, hizmet kapımız açıktır. Memleketimize iyi hizmetler yap-~ 
mak istiyorsak ,karşılığını beklemeden, belki karşılığı hesap günü iyi he
sap vermeye yarar, hizmet edebilmemizdir. Yaptığımız hizmeti içinizde 
duyun. Bu hizmetin devamı da siyasettir. Siyaset ancak bunun için var
dır. Geçmiş yıllarda kötü tecrübeler edinmişizdir. Buraları bir menfaat 
kapısı haline getirilmiştir. Biz, sistemi kurarken, ekonomik sistemi otur
turken devletin ulufe dağıtmasını kesin olarak önlemeye karar verdik .. 
Eskiden olduğu gibi artık tahsisler yoktur. 

Çimento tahsisi, traktör tahsisi, lastik tahsisi, margario tahsisi yok·· 
tur. Herşeyin bir zamanı vardır. Bu zamanhergün daha kolaylaşmakta
dır. Daha iyi hale gelmektedir. Burada bakanlarımızın yaptığı icraatlerf 
kendi ağızlarından duyacaksınız, sualler soracaksınız. Onlarla tatlı bir
hava içinde .. meselelerimiz bir parti anlayışı içerisinde götürülecektir. 
Bizım kader çizgimiz bizi, memleketimizin şu en zor devresinde hep be-. 
raber bir vazife, bir yük altına koymuştur. Omuzlarımızdaki yük fevka
lade ağırdır. Hepimiz bunu birlik-beraberlik içerisinde hedefine doğru 
götürmek mecburiyetindeyiz. Karşılığı bunun alkış değildir. Alkıştan pek 
hoşlanmıyorum açıkça ifade ·edeyim. Bunun karşılığı olsa olsa demin de
dediğimiz gibi hesap günü iyi hesap veririz, o kadar. 

Hepinize saygılar surtuyorll:m. Sağolun. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN GAZETECİLERİN İÇ VE DIŞ 
POLİTİKA KONUSUNDA SORULARINA VERDİGİ 

· CEVAPLAR 

12 Ekim 1985 

S o r u : - Türkiye'nin pozisyonu Ortadoğu için çok önemli bir böl
gede. Bu politikanızı etkiliyor mu? 

Cevap: - Eğer haritaya bakarsanız, bizim Sovyetler Birliği ile 
100 millik bir sınırımız var. Ta!bii buna Bu1garistan, Yunanistan, Suriye, 
İran ve İrak'ı eklerseniz bölgenin çok komplike olduğunu görürsünüz. 
Bizim durumumuzu diğer memleketlerle mukayese ederseniz onlardan 
farklı olduğumuzu görürsünüz. Bu bize Allah'ın bir lutfudur. Ortadoğu, 
Lübnan, İsrail, Varşıova Paktı, Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve tabi! Yu
nanistan'la olan ilişkilerimiz çok önemli. Sayın Paıpanderu her zaman 
için tehlikenin Türkiye'den geleceğini zannediyorsa da bu son Yunan 
savunma doktrini içindedir. Bence bu yanlış bir. düşünce. Yunanistan bi
raz da .kuzeyden gelecek tehlikeleri görmeli. 

Türkiye'ye !bakarsanız, coğrafik olarak 5'0 milyonluk hir nüfusa 
sahip ve toprakları Batı Avrupa ve Fransa'nın toplamı kadar bir alan iş
gal ediyor. 

Bizim Irak ve İran'la çok iyi ilişkilerimiz var. En büyük ticaretimiz 
onlarla. İran ve İrak'la olan ticaretimiz 2 milyar dolar. Suriye ile birta
kım problemlerimiz var. Türkiye'nin kuvvetli olmasından ileri geliyor. 
Son zamanlarda Suriye Türkiye'ye karşı bir yanaşma içinde. Gelecek ay
larda Suriye Başlbakanı ile görüşeceğim. 

Biz çok önemli bir stratejik durumdayız. Özellikle boğazlardan do
lay .... 

Biz güneyi koruyan 'bir duvarız. Bildiğiniz giıbi dünyanın tabii kay
naklarının yüzde 80'i bu 'bölgede bulunuyor. İran, Irak, Kuveyt, Suriye, 
Arabistan vs. Bunlar petrol kaynaklarını yavaş yavaş tüketiyorlar. Bir

kaç sene sonra petrol çok pahalı olmaya başlayacak. Elde olan petrol re
zervlerini ve ihala çıkarılmamış olan rezervler herkesin düşündüğü kadar 



çok değil. Petrol 'Sadece Arap ülkelerinde değil, aynı zamanda Kuzey De
nizi, Endonezya, Venezuela gibi diğer bölgelerde de 'bulunuyor .Onun 
için bu bölgenin elinde olan tabii kaynaklar ilerde daha çok önemli ola
cak. 

Eğer ki, Türkiye güçlenmezse halen prolblemi olan bölgenin korun
ması açısından sorunlar da da büyür. Bunu etkileyen diğer bir faktör 
bence Rusya'nın tutumudur. Rusya' da, birçok cumlhuriyetler var. Bunla
rın büyük bir bölümü Müslüman ıve Türkçe konuşuyorlar. Bildiğiniz gi
bi Türkler 10 ve H. yüzyılda Orta Asya' dan Anadoh:ı'ya gÖ'çtüler. Asya' 
daki nüfus artışı Rusya'dan çok çok daha yüksek. Tabii, Rusya kuvvetli 
bir Türkiye istemez. Bu önemli bir faktördür. Türkiye iki yol c:ı.rasinda 
yani Asya ve Aıvrupa arasında çok önemli bir !bölgedir. Aynı zamanda İs
lam K!onforansı üyesi ve NATO üyesidir. Doğu ve Batı arasında \bir köp
rüdür. Ekonomik gelişme açısından ve diğer İslam ve kalkınmakta olan 
ülkelere çok iyi bir örnektir. ·Birçok islam ülkesi ve kalkınmakta olan 
ülkeler bizden ekonomimiz hakkında bilgi istediler. Biz her iki taraf 
için de iyi bir ilişki sağlayabiliyoruz. Bilindiği gilbi petrol rezervlerinin 
çoğu İslam ülkelerindedir. 

İyi ,bir savunma durumunda olmamız gerekiyor. Askeri birlikleri
mizin kuvvetli olması lazım- ki, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koya
bilelim. Dünyada sadece NATO'da değil, 1hiçbir ülke !bizimki kadar stra
tejik sınırlara sahip ül'ke yok. 

S o r u : - ABD ile olan Ekonomik Savunma İşbirliği Anlaşması ye
niden görüşülecek. Sonuçları sizce ne olacak? Yunanistan AıBD üslerini 
kapansa, bu üslerin Türkiye'de. açılması düşünülün ~ü? 

Cevap: - Bildiğiniz grbi, 1952'den beri NıAJlO'ya üyeyiz. ABD ile 
olan ilişkilerimizde birçok sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar da, kuv
vetli bir Türkiye nasıl ortaya çıkabilir, ~bunun için ne gerekir meselesini 
ortaya getiriyor. Elimizdeki askeri techizat ve ekipmanın modernleşti
rilmesi için sadece M-48 tanklarının yenilenmesi as'keri jetlerin gelmesi 
yetmez. Çok daha fazla yenilikler ve deği·şiklikler gerekiyor. ABD'nin 
Türkiye'ye uyguladığı ·ambargo bizi çok etkiledi. Başkan Reagan'ın gö-

- reve başlamasından sonra özellikle savunma alaninda dunım daha düzel
di. Fa:kat bu yeterli değil. Bizim ilişkilerimizi etkileyen diğer bir nokta 
ise, Kongre görüşmelerinde Türkiye'nin durumu konuşulurken, devam
lı sorunlar :ç~'kıyor. Bunlar da !biı:ıçok etnik lo!bicilerin bize zarar vermek 
istediklerindendir. Bu prdblemler her geçen sene daha da artıyor. Özel
likle Yunan lobisinin amacı Türkiye'ye olan her türlü yardım ve · deste
ği durdurmaktır. 
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Anlaşma sadece savunma değil, aynı zamanda ekonomik bir anlaş
ma. Sayın Reagan'la görüştüğümüz zaman durumda bir değişiklik yapıl
ması gerektiğini belirttim. Eğer, parasal yardım yapamıyorsa, daha çok 
ticaret yapılmasını istedim. Ta:bii ödeme ·balansı durumu var. Türkiye -
ABD arasında 700 milyon dolarlık bir ticaret açığı var. Daha çok ihraç 
etmek istiyoruz, fakat birçok kısıtlamalar getiriyorlar. Bu «çok elyaflı 
anlaşma» bence bütün kalkınmakta olan ülkeler için çok yanlık bir t:ı
tum. Aynı şey kota sistemi i.çin de geçerli. Öbür yandan biliyorum ki, 
AıBD Kore' den 10 milyar dolar mal iVhal ediyor. Bütün bunların 11epsi 
görüşmelerde ortaya çıkarılacak. · 

Bence bizim tek yükümlülüğümüz NATO sınırları içinde kalmalı ve 
NATO dışına çıkmamalıdır. İslam ülkeleri Türkiye'ye bir parçaları ola
rak bakıyorlar. Türkiye'nin payı bu açıdan bölgede çok önemlidir. Bu 
yüzden ABD'ye sadece üs vermekle iş bitmiyor. Eğer, Papandreu üsler'i 
kaparsa ki, 1988'de onların anlaşması bitiyor. O sıralarda da zanneder
sem zaten Yunanistan'ın seçim dönemi olacak, belki bi~çok değişiklik 
olur ya da Papandreu düşünceledni değiştirebilir. 

S o r u : - Bulgaristan yönetiminin Türkler' e karşı takındığı tavır 
konusunda ne düşünüyor sunuz? Oradaki son durum nedir? Bir sonuca. 
varılacak mı? 

C ev a p : - Orada bulunan Türkler' in çoğu Müslüman. Bir Müslü
man ne olursa olsun Müslüman ismini taşımalıdır. Duyduğumuz kadarı 
ile bu uygulamayı ka:bul etmeyen soydaşlarımıza işkence, hapise atma · 
ve öldürme gibi işlemler uygulanmaktadır. Bu olayların bir nedeni de 
Türk nüfusunun artmasının önlenmesidir. 'Türk nüfusunda yüzde 3 ka
dar bir artış var. Taıbii bu Bulgarlar'ın artmayan nüfusunu geçebiliyor. 

Biz Bulgaristan'la savaşmayız. Aramızda fazla bir ekonomik ilişki 
yok. Beni ilk seçildiğimde çağırmış1ardı. Gi.tmeyi düşünüyordum, ama 
bu olaylar lbaşlayınca gitmekten vazgeçtim. Duruma müdahale etmek ve 
problemleri çözmenin tek yolu karşılıklı görüşmedir. Hiçbir ,diyaloğu ka
bul etmiyorlar. Bütün soydaşlarımızı Bulgar kabul ediyorlar. Ama bir 
gün gelecek görüşmeye meobur olacaklar. 

S o r u : - Sovyetler Birliği ile aranızdaki ilişkilerde bir değişiklik 
sözkonusu mu? 

Cevap : - Sovyetler Birliği bizle olan ilişkilerini düzeltmek !ster. 
Çok geniş bir pazar var. Son olarak tabi! gaz alacağız. Sovyetler'den, lbu 
tabi! gazın parasını ödeyebilmek için karşılığında ihracatımızı artırmayı 
düşünüyoruz. Şu anda Sovyetler Birliği'nde bir Türk ticaret misyonu 
var. Ticari açıdan ilişkilerimiz düzelmeye başlamıştır. Bu demek değildir 
ki, NATO'dan kopacağız. 
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Soru: - Avrupa' da insan hakları yüzünden ülkenize yönelik bir 
tutum sözkonusu. Bu konudaki görüşünüz nedin? Bir af düşünülüyor 
mu? 

C ev a p : - İnsan hakları ve af konusu çok zıor bir konu. Cumhu
riyetin kurulduğundan beri 29 defa çıktı. Benim bildiğim kadarı ile Batı' 
da af yok. Af çıktığı takdirde insanların lstediği gibi hareket edecekleri
ne dair bir düşünce ortaya çıkıyor. Şu anda bizdeki atf konusu daıha çok 
geçtiğimiz senelerden birçok anarşi ve terör olaylarına karışmış kişiler 
için isteniyor. En son Anayasa'ya göre devlete karşı işlenen suçlara af 
yok. Affın sadece adi suçlulara verilmesi gerekir. 

Bildiğiniz giıbi Türkiye' deki terörü asker bastırdı, ama hala yeral
tmdan bazı operasyon devam ediyor. Aradan iki sene geçmesine rağ
men yeraltı faaliyetleri devam ettiği için Pi'Şmanlık Kanunu ve iyi hal 
gösterenlere indirim yapılmasını !başlayan kanunları çıkardık. 

Biz cezaevlerindeki mahkumlar için yüksek öğretim yapan talebele
re ödediğimizden daıha fazla masraf ediyoruz. 45 sene sonra Türkiye'nin 
hapishanelerin~e siyasi tutuklu kalmayacaktır. 

Soru : - Türkiye'nin ekonomisi hakkında biraz bilgi verir misi
n iz?. Ekonominizin gidişat~ nedirı? 

C ev a p : - Türk ekonomisi genel olarak 5 sene öncesi ile muka
yese edilirse, çok farklı bir durumda. Şu anda, ödeme balansı sorunu
muz yok. Uyguladığımız ekonomik programa ben, serlbest piyasa eko
nomisi diyorum. Bu gelişmekte olan ülkeler için çok iyi program, dük
kanlarda her çeşit malı bulalbiliyorsunuz. Türkiye'ni~ 1979 - 1981 arası 
ihracatı çok k!ötü bir durumda idi. Bu ihracatın yüzde 60'ını zirai ürün
ler tutuyordu. Dünyada Türkiye bir tarım ülkesi olarak görülüyordu. Şu 
anda ihracatımız 8 milyar dolar mertebesine ulaştı. İhracatımızın yüzde 
70'u endüstriyel, yüzde 20'si ise tarım ürünleri oldu. Özellikle kalkınmak
ta olan ülkelerin arasında Türkiye önde gelen bir endüstri ülkesi oldu. 

Soru : - Arvrupa basını Türkiye'yi anlıyor mu, Türkiye hakkında 
yazdıkları yazılar sizi ralhatsız ediyor mu? 

Cevap: - Arvrupa basını Türk ekonomisi hakkında çok doğru 
haberler geçiyor. O konuda bir sıkıntım yok. Ama insan haklan konusu
na gelince bazı gruplar ve teşkilatların etkisi altındalar. Siyasi kaçak
ları ele alın, dışarda bulunan Türk siyasi kaçakları aleyhimize konuşu

yorlar. Ben de etrafımdakilere (Dışişleri - Basın .- Yayın) yurt dışından 
gelmek isteyen hiçbir kimseyi durdurmamalarını söylüyorum. Gelsinler, 
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görsünler. Türk basınına karşı hiçbir kısıtlamamız yok. Sıkıyönetim sa
dece İstanbul' da var. Bizim basın beni çok eleştiriyor. Özellikle ekono
mik politikamı. Gelecek sene İstanbul' daki sıkıyönetim de kalkacak. 

Soru: - Yunanistan ve Türkiye Ortak Pazar'a girmek için birlik
te ve aynı yılda başvurdular. Yunanistan tam üye oldu, Türkiye ise ola
madı, sizce ıbunun sebepleri nelerdir? 

Cevap - Bizi hala kabul etmemelerinin nedeni Türkiye'nin da
ha çok ziraatle geçinen bir ülke olduğu olduğunu düşünmeleridir. Bu 
çok yanlış bir düşüncedir. Türkiye Ortak Pazar'a girerse durum açığa 
kavuşur. Avrupa pazarlarında da rahat hareket .edeibiliriz. Bildiğiniz gi
bi önümüzdeki yıl serıbest dolaşım i.şçilerimize verilecek. Avrupalılar zan
nediyor ki; Anadolu'dan bütün köylüler iş bulmak i·çin akın edecekler. 
Bu abartılmış bir düşünce .. Arvrupa' daki ülkelerle ticaret açısından reka
betimiz olacağını zannetmiyorum. Bizim ve onların pazarladıkları mallar 
çok farklı. Zaten 20. yüzyılın sonuna doğru artık Avruıpa'ya işçi gönderir 
durumda olmayacağız. 

Soru: - Yunanistan'la belirli problemleriniz var. -Kıbrıs ve Ege 
bunl~rın başında. Yakın gelecekte bu sorunların çözümü sizce mümkün 
inü, bu meselelere !bakış açınız nedir? 

Cevap: - Yunanistan'la olan sorunlarımızın en önemlisi Ege 
oluyor. Ümit ediyorum ki burada en kısa sürede bir sonuca varırız. Bil
diğiniz gfüi ben devamlı Papandreu'ya zeytin dalı uzattım. Ama ondan 
cevap olara:k «Bizde yet·erince zeytin dalı var» oldu. Bizden Yunanlılar' 
a vizeyi kaldırmamızı istediler. Kaldırdık. Ama onlar kaldırmadı. Ama 
bu benim işime geldi. Şimdi birçok Yunanlı Türkiye'ye her sene ziyare
te geliyor. Bankalarda hesap açtılar. Bankalarımız ise onlara kredi veri
yor. Ben bize yakın olan Ege adalarına ucuza yiyecek satmayı önerdim. 
Popandreu kabul etmedi. Halbuki bu ekonomik açıdan ona faydalı olurdu. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANTAKYA'DA HALKA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

15 Ekim 1985 

İktidar olduğumuzdan kısa bir süre sonra tesbit edilen 6 temel 
problemin üstüne gidilmiştir. Mevcut problemlerden biri olan mesken 
konusunda önemli adımlar atılmıştır. Vatandaşlarımızın da ev sahibi ol
makta fedakarlıklar yapmaları gerekir. Planlama ve uygulamamıza gör~ 
her yıl 200 bin eve kredi verilmektedir. 

İktidar olarak daıha iki seneyi doldurmadık, ama şehrinizde de 2 yıl 
önce gördüğüm manzaradan daha farklı manzaralar görüyorum. Yurdun 
her tarafında çôk ciddi gelişmeler vardır. Memleketimizin ileriye doğru 
gitmektedir. Ele aldığımız meselelerden biri konut meselesidir. Kira der
dinin yüksek olduğunu biliyorum. Yılla;rdır bu meseleye doğru dürüst 
bir çare bulunamamı$· . Çünkü konut meselesinin çözümu bir finansman 
kredi meselesidir. Bu bulunamadığı takdirde konut meselesi çözülemez. 

Biz gelir gelmez bu meseleyi çözeceğimizi ifade ettik,. İş gayet kolay 
halledilmiştir. Kurduğumuz konut fonuna 250 milyara yakın para gel
mektedir. Bu 250 milyar bütün şehirlerimizde toplu konut kooperatifle
rine finanse etmektedir. Şu anda 200 binden fazla konuta kredi veriliyor. 
Her yıl 100 ila 120 bin kıonut hizmete girecek. Ümit ediyorum ki, eğer 
vatandaşımız kendi imkanını biraz daha artırısa, Türkiye' de önümüzdeki 
5 -6 yıl içinde kira derdi kalmayacaıktır. 

Üniversiteli gençlerimizin en büyük derdi yurt derdidir. Buna da en 
kısa zamanda çözüm getirilecektir. 

Cumhuriyet döneminde yapılan 27 bin küçük sanayi işyerinden 12 
•bini son iki yılda tamamlanmıştır. Bu büyük bir gelişmedir. 

Türkiye artık güvenilir ve huzurlu bir ülke olmuştur. Özellikle bu 
yıl turizm hedeflerine ulaşılmış ve geçilmiştir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MERSİN'DE GAZETECİLERİN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

16 Ekim 1985 

Soru: - Son günlerde Anayasanın 84. maddesi ile ilgili çeşitli 
gelişmelerden söz ediliyor. Bu konuda siz ne dersiniZı? 

Cevap : - Anayasanın 84. maddesiyle ilgili olarak TBMM de bu
lunan siyasi partilerin yöneticileriyle görü,şmelere devam edeceğiz. Ko
nunun parti yöneticileriyle görüşülmesinden yanayız. Ancak, onlar gö
rüşmeler iştirak etmeyebilir. Başkasıyla konuşuruz, Mesele sayı meselesi
dir. Ama, bu iş böyle deVam eder ve parti yöneticilerinin bu madde üze
rinde müzakere yapmama niyetleri ortaya çıkarsa ipin ucu da bırakıla
bilir. Çünkü 201 'i temin etmek fevkalade zordur. Bundan kasıt, isteye
nin istediği partiye girmesie noktasına getirilmesi olaıbilir. 84 üncü mad
de ile ilgili olarak TBMM' de bağımsızlarla görüşmeyeceğiz. 

Soru : - Üretici birliklerinin seçimlerinde A:NAP sürekli oy kay
bediyor, bunları nasıl yıorumluyorsunuz? 

Cevap : - Maalesef basınımız da bu konuda yanlış yazıyor. Bura-· 
larda siyaset yapan varsa, onların canlarına okuruz. Hükumetin bu yo
nunda her türlü yetkisi vardır. Bu tür birliklerde bizim parti olarak bir 
politikamız yoktur. Üretici birliklerinin yanısıra, aynı şekilde ticaret ve 
sanayi odalarına da siyasetin girmesini istemiyoruz. Bu kanuna da ayk.i~ 
rıdır. Açık söylüyorum, girmek isteyen varsa, boyunun ölıçüsünü alır. Ar
tık herkes, eski alışkanlıklarını brraksın. 

Soru: - 84. madde af konusunu unutturmak için ortaya atıldı 
şeklinde görüşler var, bunu nasıl yorumlarsınız? 

Cevap : - Af konusunu Bakanlar Kurulu'nda bir kere daıha mü
zakere edeceğiz. Da:ha sonra da TBMM grubumuzda konuşacağımızı söy
lemiştim. Yine, bu konuda üç alternatifli bir sonuç çıkabilir. Bu sonuç
lar da, ya af çıkar veya başka bir şekil düşünülebilir veyahut da bu işten 
tamaı_niyle vazgeçtik diyebiliriz . . M konusunun bir süredir Bakanlar Ku
rulunda ele alınmayışının sebebinin Bakanlar Kurulu gündeminde Büt
çe ve Vergi Kanunlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
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Soru : - Genelkurmay Başkanlığında yapılan toplantıda irtica 
konusu ele alındı mı? 

Cevap : - Genelkurmay' da yapılan toplantının konusu sadece Si
lahlı Kuvvetler'in stratejik hedef planı ile ilgilidir. Şimdiye kadar varı
lan noktalar, eksik noktalar ve Silahlı Kurvvetler'in gelecek yılki bfüçesi 
ile ilgili konular görüşülmüşti~r. Hükümetin frtica faaliyetleri hakkında 
dikkatli davranmadığı yolundaki sözler tamamen bir iddiadır. Biz bu id
dialara iti!bar etmiyoruz. Söylediklerimden başka bir açıklama da yap
mayacağım. Bu konuda ne söylemişsek bir şeyler söylemişiz demektir. 
Söylemediysek de siz uyduruyorsunuzdur. Hükümet olarak bu konuda 
söylediklerimizden başka bir açıklama yapma ihtiyacını da duymuyoruz. 
Bu konuda bu kadar soru yeter. Ben yalanladım. Demek ki artıık, iddia
lar yapılmazw 

S o r u : - Son zamanlarda enflasyonun hızlandığı iddia edilme'kte, 
·siz ekonomiyi nasıl değerlendirmektesiniz? 

C ev a p : - Enflasyonla mücadele kolay değildir. Enflasyonla mü
cadele bu dönem içerisinde yapılan çalışmalar 1980' de yapılan çalışma
lardanı da'.ha ağırdır. 

Bugünkü faktörlerin maddi bir eko~omiye dönüşmüştür. ve ekono-
mi daha karmaşık bir ·hale gelmiştir. · 

Mücadele .statik bir düzgün noktaya yavaş yavaş varılmaktadır. Ge
lişmekte olan ülkeler içerisinde enflasyonla en fazla mücadele yapan ülke 
biziz. Önümüzdeki yıl da mücadelede iyi netice alacağımızı ümit ediyo
rum. Yeni ve:rıgi paketi, ıbütçe açıklarını çok daha makul seviyelere düşü
recek. Biz hükümet olarak, işçi ve memurlarımızın gelir artışlarını Mçlbir 
:şekilde enflasyonun altına düşürmeyeceğiz. 

Türkiye' de söylenenlerin aksine yatırımlar hızlanmaktadır. Bu şe

kilde laflan söyleyenler, iki yıl önce bıraktığımız yerdedirler. İstilhdamda 
da iyileşmeler olacaktır. Attığımız temeller, açtığımız işletmeler bu söz
lerimizi doğruluyor. Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerinin toplamı da 3 
milyar 700 milyon dolardır. Bu rakama alacaklarımız dahil değildir. 

S o r u : - İsk~nderun' da ev kiralarından şikayet eden bir bayana, 
«Bileziğinizi satın, kooperatiflere girin» şeklinde cevap verdiniz «Bilezik
leri satmak ev almaya yeter mi? 

Cevap : - Konut sektöründe eskisi ile mukayese edilemeyecek 
bir gelişme vardır. Kira meselesi hallolsaydı, vatandaşımız hayat pahalı
lığını hissetmezdi. Vatandaşın en çok darlık çektiği nokta, aldığı tüketim 
maddelerinde değil, esas itiıbariyle kiralardadır. Bunun sebebi de bizden 

667 



önceki tatbikattır. Kiradaki artışlar enflasyon üzerinde olmuştur. Son 
15 - 20 senede büyük şehirlerimizde yılda sadece 20 bin konut yapılacak
tır. Vatandaş için yap - satçı'dan ev alıp, bunu 2 -3 senelik vadede ödemek 
kolay değildir. Bileziklerini satın dememdeki kasıt, elde bir miktar para . 
tutarak, kendilerini biraz sıkarak, tasarruf ederek kooperatiflere girme
lerini sağlamaktır. ~onut sahibi olabilmek için herkes en büyük tasarruf 
imkanını kullanmalıdır. Ben de ilk evimi 1960'larda böyle aldım. 

S o r u : - AIBD ile Savunma İşbirliği Anlaşması müzakereleri ne 
durumdadır.? 

Cevap : - Müzakereler devam ediyor. Yardımlar konusunda baz1 
sıkıntılar vardır. 

Soru : - Orta Doğu'ya müdahale için İncirliğin kullanılmasında 
· bir kolaylık sağlanması düşünülüyor mu? 

Cevap: - Mesuliyetimiz NATO çevçevesindedir. Onun dışında bir 
şey düşünmüyoruz. Türkiye bugün Ortadoğu'da ağırlığı olan devlettir. 
Bu şekilde bir yola gidilmesi Türkiye açısından yanlış olur. Ortadoğu'da
ki ağırlığımızı kaYlJederiz. Onun için NATO çizgisinin dışına çıkmayız. 

Soru: - Suriye' de bazı bölgelerde anarşistlerin eğitildiği konu
sunda bilgiler alınmakta, bu konuda ne dersini~? 

C e vaıp: - Suriye ile ilgili bazı iddialar var. Türkiye' den kaçmış 
ve halen faaliyet gösteren birtakım mihrakların ortada desteklendiği 

şeklinde iddialar var. Ama Suriye hükümeti bu Türk iddialarını daima 
reddetmiştir. Bize geçen bHgiler bu bunun yapıldığını gıöstermektedir. 

Biz her komşumuzla iyi geçinmek isteriz. Bu her iki taraf içinde fayda 
sağlar. Suriye ile ilişkilerde son zamanlarda bir yaklaşma müşahade edi
yoruz. Bize gelmek istiyorlar. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda bazı 
üst düzey yetkililer, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

KULİSİNDE GAZETECİLERE VERDİGİ CEVAPLAR 

16 Ekim 1985 

Soru: - Grupta yaptığınız konuşmayı 'özetler misiniz? 

Cevap : -- Savunma sanayi destekleme fonu oluşturulmasını ön
gören kanun tasarısı hakkında bilgi verdim. Bir çok konularda reformlar 
yaptık, bütün bunlar Türkiye'de sistemi modernize eden icraatlardır. 
Toplu konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin tecrübesini de görerek, aşağı 
yukarı bir seneye yakındır ıbu konu üzerinde çalışıyoruz. Netice de böyle 
bir kanun tasarısını sevk etmeye karar verdik. 250- 3'00 milyar lira oiva
rında, ciddi bir fon olacağım tahmin ediyoruz. Bu, savunma sanayi için 
büyük bir destek sağlayacak. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modern 1htiyaçlarını da karşılamaya yardım edecektir. Bu fonda, iki gaye 
birden var. Hem silahlı kuvyetlerimizin b~lgenin şartlan içinde güçlen
mesi hem de savunma·· meselelerinin ekonomik ağırlığını· azaltmak için 
bu sistem kuruluyor. Fevkalade önemli bir tasarı olduğu kanaatindeyim. 
Biz, yıllardır özlemi çekilen bir meseleye tam manası ile parmak bastık. 

S o r u : - Dış alımlarda IJıükümet kamu kesimi dışında bir tüccar 
gföi devreye mi girecek? 

Cevap : - Daha ziyaıde kuruluşlar, Türkiye' deki kuruluşları des
tekleyecek. Bunun için uzun vadeli siparişler vermek, !hatta prototif ima
latı desteklemek icap eder. Bunu yapabilecek bir idare kuruyoruz, bu 
hüviyete haiz. Tabii yıllara göre diğer işlemlerin de yapılması lazım. Aksi 
takdirde bu işler yürümez bir de ayrıca, Savunma sanayi özel sektörde 
kurulur, bütün 1dünyada böyle ... Bir taraftan sivil ihtiyaçlar, bir taraf
tan da savunma ihtiyaçları karşılanır. sadece savunma maksadı ile ku
rulmaz. Bunu da nazarı itibara alarak dışardan ortaklar gelmeye başla
mıştır. Bugün Türkiye'nin sanayileşmesinden 1ve ihracat potansiyelinin 
gelişmesinden istifade ederek, buradaki bazı sanayi te~islerine dış .fir
ınaiarın iştirak edeceğini biliyoruz. Bu \konularda temaslarımız var. Tah
min ederim, fon idaresi bu kuruluşların kurulmasını da kolaylaştıracak
tır.» 
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S o r u : - Silaıh sanayiinde özel sektör de mi 1görev yapacak yani? 

Cevap :. - Özel sektör 'görev alacak, lbiz de oralara iştiraklar ya
parak destekleriz. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı duruyor, ama esas kay
naklar burada oluyor. 

Sor. u: - Dolayısıyla vatandaşın cebinden daha fazla para çıkacağı 
görüşü yaygın, ne duruyorsunuz? 

Cevap: - Siz görmediniz, hatırlayanlar vardı; vahiyle milli sa
vunma vergisi ıdaıhildir diye bir rakam vardı, sigarada. Biz bu görüşten 
hareket ediyoruz. 

S o ru : - «Vatandaş Soruyor» programındaki açıklamaları nasıl 

değerlendirdiniz? 

C ev a p : - Konut meselesini siyasi bir konu yapmamak lazım. Ben 
onu izledim. Biraz fazla polemiğe çevirdiler. Ha1buki orada vatandaşın 
sualleri var. O vatandaşın suallerine cevap verilmesi lazım. Maalesef iş 
bfr:-ız siyasi polemiğe dönünce programdan istenilen fayda temin edile
mez. 

S o r u : - Getirdiğiniz vergi tasarıları, uzun süre devam ettiğiniz 
politikada bir değişiklik anlamına gelıir mi? 

Cevap : - Hayır, Dikkat Edin, gelir vergisi nisbetleri dahil, ge
nişletilmiştir. Yani eskisi gibi ıdar değildir. Bir kademeyi, 'bir milyondan 
üç milyona getirdik sistemi modernleştirdik. Vergi meselesinde daima 
şunu düşünüyoruz. Vergi meselesinde alınabilir vergiyi almak esastır. Ala
mayacağımız vergiyi yani nisbetini yüksek koymak demek, vergi almak de
mek değildir. Vaktiyle bir milyon lira kazanandan yüzde 63 vergi alır

sak bu adam vergi vermez, çünkü kendi geçimini 1sağlayamaz. Bugün bir 
milyon kazanandan alabileceğimiz vergi, iadesi sistemini de yaygınlaştır
makla aşağı yukarı yüzde 10 civarına düşer, makul olan 'da budur. Bu öl
çüler içinde hareket ettik ve ona göre de bu dilimlerde Bakanlar Kuru
luna üç misli kadar gen.işletme imkanı verilmiştir. Bizıim vaktiyle indirdi
ğimiz vergi nisbetlerinde geriye dönüş yoktur. Şimdi hatta, onu daha ge
nişJetiyoruz. Eskiden indirdiğimiz vergilerden biri banka sigorta mua
meleleri vergisidir. O da, sanayiye ticarete yani netice itibariyle kredi 

sistemini pa!halılanıdırmamak için yapılmıştır. Bu vergi artışı değil, bil

hakis vergi toplamayı kolaylaştırıcı bir sistemdir. Biz, bu sefer vergiyi çok 

iyi toplarız, buna 1nanıyorum. 

Soru: - Bütçede değişik bir sistemle geldiniz. Dış borç ödemele

rinin bütçeye konulmayı~ı IMF sistemi midir? 
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Cevap: - IMF sistemi budur. Bütün 'dünya da bunu uyguluyor. 
Türkiye'nin iç !borcu çok düşüktür. Biz uzun vadeli borç yapmadık. Es
kiden yapılmıştır. Son zamanlarda yapılan iç borçlanma bir seneliktir 
veya 'üç, altı aylıktır. Enflasyon meselesinde borçlanmanın uzun vadeli 
yapılması ekonomik olmaz. Uzun vadeli yapmış olsaydık, bu borçlanma 
5 - 10 senede ödenirdi. Her sene ödenecek miktar, onda bir beşte bir olur
du. Bir senelik yaptığımıza göre, «her sene ödenek, tekrar alınacak» ma
nasındadır. 

S o r u : - Stopaj oranı ile ilgili yetkiyi ne oranda kullanacaksınız? 

Cevap : - Tasarıda yüzde 25 konuldu ama, şu anda yüzde 10 bu
luyoruz. Hükümetin bu nisbetleri indirme ve artırma yetkisi var. 

S o r u : - Vergiler için acı aspirin diyorlar ne diyorsunuz? 

Cevap: - Doğru değil. 

S o r u : - Bu vergiler geldiğine göre ara seçim 1987 ye kalır diyor-
]ar. 

Cevap« - Başka laflar da söylüyorl_ar. Erken seçim olacak da .di
yorlar. 

i :· '; ·. : 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN FRANKFURT HAV AALANINDA 

GAZETECİLERE YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

18 Ekim 1985 

«Gurbetçilerimiz sıkı dursun. Türkiye'de durum eskisinden daha 
iyidir. 'Bizim onlardan tek istediğimiz birlik ve beraberliklerini bozma
malarıdır. Türkiye'nin itibarı açısından da bu çok 'Önemli. Memleket 
kavga istemiyor. Biz birlik ve beraberliğimizi Türkiye'de bozmadığımız 
gibi, onlar da bozmasınlar. 

Burada çalışan kardeşlerimiz, birlik ve beraberliği bozmak isteyen
lere uymasınlar. Aksi olursa, hep birlikte zarar görürüz.» 

«201 'i bulamayabiliriz. Yani bir partiden istifa eden milletvekilinin 
bir başka partiye girmesi halinde bu kişinin milletvekilliğinin düşürül
mesi için 1201 oyu bulamayabiliriz. Bunu daha önce de söyledim. Millet
vekilliğinden iskat etmek zor bir hadisedir. Eğer 1bu konuda TBMM ye
rine, Anayasa Mahkemesi karar verirse, biz de bu yükün altına girmemiş 
oluruz. Değişikliği ·öyle düzenlemek lazım. 

Milletvekilleri ayrı partide de olsalar dostturlar ve arkadaştırlar. 
Milletvekilleri arasında bir nevi dayanışma var. Biz bugün dokunulmaz
lık kaldırmıyoruz. Dokunulmazlıkları devre sonuna \bırakıyoruz. 

Bir de acaıba, biz öyle bir şey yapsak, parti değiştiren milletvekilini 
iskat etmek istesek bizim üzerimize, çok antiıdemakratik hareket ettiniz, 
seçilmiş 'adamı siz iskat ettiniz laflarıyla gelmezler mi? Bu laflar gelmez 
mi? 

Aslında bunun Anayasa'daki gelen şekliyle otomatik olması lazım
dı. Hiç Meclis' e gelmeden bu işlemin yapılması lazımdı. Danışma Mec
lisi'nden ilk gelen şekli de buna yakın ama sonra değiştirmişler.» 

«İşletemeyebiliriz dedim. Çünkü hakikaten zordur. İşletemeyeceğini 
anlarsam niye işletmek için gayret edeyim? Ama diğer partiler gelip de 
84'ün değiştirelim derlerse o !başka. Parti değiştirmek isteyen milletve
killerine imkan veririz, bir kereye mahsus yapılır ve o iş de kapanır. On
dan sonra bu transfer yolu ilerisi için kapanmış olur. Tabii O:m da diğer 
partiler arzu eder ve 84'ü 'değişt·irmek isterler ise.» · 

Af konusunda üç alternatif var demiştim. Ya sınırlı bir af çıkarılır. 
Ya da bir başka formül bulunabilir, ya da işten tamamiyle vazgeçilebi
lir. Henüz bu konuda şekillenmiş bir şey yok. Bu ancak müzakereler
den sonra ortaya çıkacak bir sonuç.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ABD'LERİNİN HOUSTON 

ŞEHRİNE GİDERKEN HÜRRİYET GAZETESİ 

MUHABİRİ ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

21Ekim1985 

Soru : - Katsayının 56 olarak ıbelirlenmesi, Jıükümetin ~<ara se
çim katsayısı» olarak nitelendiriliyor. Gerçekten böyle mi yaptınız? 

C ev ap: - Katsayı ve bazı yan ödemelerle ilgili alt kademeye ra
hatlık sağlamak ,amacıyla böyle yapılmıştır. Üst kademede ise, ek göster
geler var. Sonuç olarak biz, memura temmuz katsayısı da göz önünde 
bulundurulursa yüzde 31'den yüzde 3S'e kadar giden bir artış sağladık 
Bunu söylerken, faturalı ıvergi iadesinde yapılacak lehte değişikliği de 
hesaba katıyorum. Bizim amacımız, kademe kademe ve dikkatli oiarak 
dar gelirlinin durumunu düzeltmektir. Planımız, 5 yıl .içi~e yayılmıştır. 
böyle daiha da iyiye gidecektir. · 

Sor u: - 56 katsayı ilan edilinceye kadar siz, katsayının pek önem
li olmadığını, vergi iadeleri gibi önlemlerle enflasyonun üzerinde bir ar
tış sağlanacağını 'savunmuştunuz. 

Ce v a p: - Önümüzdeki yıl vergi indirimi yüzde 25'te kalacak. Bir 
miktar faturalı vergi iadesinde artış yapacağız. O yüzden katsayıyı böyle 
saptad1k. 

S o r u : - Partinizle ilgili bir soru. . . Resuloğlu'nu kesin ihraç ta
lebiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk ettiniz. !Bir yıl ihraç kararı çıktı. 
Yorumunuz nedir? 

C ev a p : - Kesin füraç değil. 

S o r u : - Öyle açıklanmıştı. 

C e v a p : - Hayır, kesin ihraç değil. İhraç talebiyle verdik. Gerek
çesini görmedim. Ama tahmin ederim, kendisine bir 'yıllık imkanı veril
miştir. 

S or u: - ANAP' tan çıkarılırsa rahatlıkla başka bir partiye girebi
leceği gerekçesiyle mi bir yıl ihraçla yetinildi? 
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Cevap ; - Hayır. Kesin öyle değil. 84. Madde hükümlerine göre, 
ister istifa etsin, ister ihraç edilsin; 'hepsi bu kapsamdadır. Hepsi aynı 
kapıya varır. 

Soru: - Bir yıl sonra bu günkü görüşlerini değiştirirse .her şey 
unutulur mu? 

Cevap : - Partide devam ed~bilir. 

Soru : - İç sorunlar, bölgesel sorunlar ve komşularımızla ilgili 
gelişmeler arasında Başbakan olarak «Türkiye'nin durumu iyidir» diyebi
liyor musunuz? 

Cevap: - Gene1de, Türkiye, birçok bakımlardan İngiliz deyimiyle · 
«İslandostability» yani bir sükunet bölgesidir. Ekonomik durumumuz iyi. 
İç politikada normal bir mücadele var. Terör, anarşi asgariye inmiş vazi
yette. Ancak bunun yanında, Türkiye'nin ekonomik açıdan olduğu gibi, 
askeri açıdan da güçlü olma 'mecburiyeti var. İşte bu amaçla ibiz, (<Savun
ma Sanayiini Geliştirme Destekleme Fonu'nu oluşturarak bu amcıca da 
kendi kaynaklarımızla ulaşma yolunda büyük bir reformist adım atmış 
bulunuyoruz. 

Soru: - Ege, Yunanistan ve \Kıbrıs konusunun sizin tarafrnınlan 
ön plana çıkarılmama eğıliminin gözlendiği öne sürülüyor ... 

Cevap : - Bizim bir dış siyaset anlayışımız var. Bugüne kadar dış 
siyasette, Türkiye hep müdafaa durumundaydı. 1Yani başkaları haraket 
yapar, biz hep pasif kalırdık. Bugün durum öyle değildir. İnisiyatif bizim 
elimize geçmiştir. Ama bunu illa böyle büyük bir şekilde 'sahneye koymak 
ve manşetlere geçirmek gereksiz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN A.B.D.'LERİNİN HOUSTON 

ŞEHRİNDE MİLLİYET GAZETESİ MUHABİRİ 

ALTAN ÖYMEN'İN SORULARINA VERDİGİ 
CEVAPLAR 

21Ekim1985 

Soru: - «Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının 84 'üncü mad
de He ilgili olmadığını mı tahmin ediyorsunuz?» 

Cevap: - «Evet. Benim tahminim öyle. Anayasamızda, 1961 Ana
yasası'na göre yapılan esas değişiklikler başka konularda. Sendikalar, 
dernekler, meslek kuruluşları, üniversitelerle ilgili hükümler ... 141, 142. 
maddelerin Anayasa'ya girmiş olması gibi. .. Laiklik grbi temel ilkeler, 
1961'deki gibi. Onlarda 'bir değişiklik yok. Ancak, Anayasa'nın belrttiğim 
konularda li1beraÜiği biraz daha ıaşağı çekmiş olan 'hükümlerine itiraz 
edenler var. Mesela, üniversitelerdeki YÖK sisteminin değişmesini iste
yenler, sendikalara, de~p.ekler~ yasal haklar verilmesini isteyenler var. 
Sayın Cumhurbaşkanı ise 1bunu istemiyor. En azından, görev süresi için
de böyle değişikliklere karşı. Gerekirse, yetkisini kullanacağını bildiriyor. 
Bu konularda hassas olduğunu öteden beri biliyorum. Anayasaya doku
mfönasın derken, asıl ibunları ve benzerlerini kastettiğini sanıyorum.» 

Soru: - «Sayın Cumhurbaşkanı ile 84. madıde üzerinde görüştü
nü:,,: mü?» 

Cevap : - «Hayır. Sadece kısaca görüşümü lizah etmiştim. Bizim 
amacımız zaten 84. maddenin gerekçesine uygun bir durum yaratmak. 
şimdiki hali ile uygulanması lçok güç. Parti ' değiştiren milletvekiliı:ıfa üye
liğini düşürmek için 201 oyu nasıl bulacaksın? Ne kadar kavga eden Mec
lis olsa, milletvekilleri koridorda birbiri ile 'çay - kahve 1çerlcr, dostlEk
lan vardır. Eski devrcıde de vardır, bilirsiniz Üyeliğin düşmesi bir yana, 
dokunulmazlığın kaldırılması kararını almak bile •güçtür. 

«Onun için diyorum ki böyle, uygulanabilmesi çok zor bir maddeyi 
bizim kararımıza bağlı olmaktan çıkaralım. Maddeyi yeniden yazalım. Be
lirli duruma ·geçen milletvekilinin üyeliğinin düşmesini otomatik hale 
getirelim. l3u arada da bu madde belirli tadhte yürürlüğe girer diyelim 
Mesela bir buçuk, iki ay sonra. . . O zaman bu kadar da, ıbu kaynaşma 
bitmiş olur. Herkes yerini bulur. 84. maddenin gerekçesine uygun bir 
<lurum ortaya ·çıkmış 1olur. » 
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S o r u : - «Yani normal bir durum?>>-

Cevap : - «Tabii. Şimdi bu parlamentoda geçirdiğimiz iki seçim 
var. Birbirinden farklı sonuçlar vermiş. Değişik gelişmeler 'olmuş. Mil
letvekilleri, seçilmeyi arzu ederler. Normal bu da. Kaybedecek bir parti
de kalmamak isterler. Şimdi, böyle bir durum var.» · 

Soru: - «Ü zaman siz, 84. maddenin değişmesi için Anayasa de
ğişikliği önergesi vereceksiniz?» 

Cevap : - «Önce, sonuç alıp alamayacağımıza bakacağız. Sonuç 
alamayacağımızı anlarsak, vermeyiz. Yahut önergeyi imzaya açarız, ba
karız yeterli sayılı !bula!biliyor muyuz. Bulamazsak vermeyiz.» 

So r u : - «Ama madde değişmezse zaten işlemez diyorsunuz?>: 

Cevap: - «Ervet. İşlemesi son derece güç.» 

Soru: - «Ü zaman, bunu daha kesin açıklayın. Biz, /parti değişti
ren milletvekilinin üyeliğini düşürmeyiz deyin. O zaman aynı sonuç alın
maz mı? Yani herkes bunu teminat kaıbul eder. iÇoğunluk nasıl olsa sjz
de. İsteyen partisini değiştirir?» 

Cevap: - «Onu yapmak da güç. Çünkü madde '.emir gi'bi yazılmış. 
«Dü:~mesine karar verilir» gibi.» 

Soru: - «Pekiyi ... Öyle ise ne olacak? Maddenin işlemesi şüp
heli '·halde kalmayacak mı? Parti değiştiren milletvekillerinden birinin 
üyeliği tesadüfen düşüp, ötekinin ki düşmeyebilir gibi bir durum? Me
sela biri partisinden istifa edip ANAP'a girmiş mlletvekilliği düşm'"'miş, 
öteki ANAP'tan ayrılıp başka partiye geçmiş, !milletvekilliği düşmüş?» 

Cevap: - «Öyle şey olmaz. Yani biz farklı işlem yapmayız. Şunu 
biliyorum: Bu durum açıklığa kavuşsa, ANAP'a en az 30 - 35 kişi gelmek 
ister. Belki de da'ha fazla ... Tabii hepsini alabilir miyiz, o ayrı mesele, 
İç dengelerimiz var. 1Kendi öz adamlarımızın durumunu da düşiinmeli
yiz. Falan seçim çevresinde bir arkadaşımız var. Aynı yerden başka bjr 
arkadaş pHtiye gelmek istjyor. Bunları da gözönünde tutmaL. durumun
dayız. Ama, ben '84. madde değişikliğini 'bizim partinin lehine olur diye 
düşünmedim. Bizim sayımız her halükarda yeterli. Zaten görüyorsunuz, 
karşı taraf da bir araya gelip bize karşı ciddi bir oy çıkaramıyor. Ken
dileri, asıl mevcutlarından çok daha azını bfr araya getirebiliyorlar. Y r..ni 
Meclis'te çoğunluğumuz sağlamdır. Bir mesele yoktur.» 

Soru: «Pekiyi seçimler .için ne düşünüyorsunuz? Önümüzdek i yıl 

ara seçimleri bekleniyor?» 
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Cevap: - «Ara seçimleri, 1986 ortasından 1987 Kasım'ına kadar 
bir tarihte yapılaıbilir.» 

Soru: - «Yani 86'da yapılmayacak mı?» 

Cevap : - «Daha bir kararımız yok. :K!onuyu lkendi organlanmız
konuşmadık. Seçimde iyi sonuç alırız. Ama bu konuyu henüz konuşma
dır.» 

Soru: - «Türkiye' den, bir de dış politika haberi var. Daha doğ
rusu Washington 'haberi ... Bana, Türkiye' den bi1dirdiler. Amerikan yar
dırr.mda yeni bir azalma kesinleşmiş gibiymiş ... Size duyuruldu mu?» 

Cevap: - «Hayır ama, zaten ıbir karar alırlarken, birkaç memle
ket hariç, yüzde 10 ·kadar kısacaklar tdiye bir durum vardı. Belki odur 
söyledikleri ... Amerikalıların usulünde bir ödenek var, 'bir de harcama. 
Sanıyorum harcama yapılırken yüzde 10 indirim yapmak diye karar söz 
konusu.» 

Soru: - «Ama siz galiba asıl kotalarla uğraşıyorsunuz. Kotaları. 
daha önemli buluyorsunuz?» 

Cevap : - «Elbette ... Yardımda 'bir tasarruf unsuru var. O para, 
doğrudan doğruya geliyor. Kotalarda söz konusu !olan şey,' döviz. İkisi 
farklı ama, biz tam Amerika'ya ihracatımızı artırmaya başlamışken, alı

nan önlemler iyi olmadı. ABD'ye ihracatımız fazla değilken bu kotalar 
yoktu. Ne zaman ki artmaya başladı, yüzde 100, yüzde 70, yüzde SD gibi 
artışlar gösterdi, kotalar o zaman kondu. Engelleme o zaman başladı. 
Bundan şikayetçiyiz. Bu engelleme olmasa, şimdi 350 ila 400 milyon dolar 
seviyesinde bulunan ihracatımızı, üç yıl içinde 2 milyar dolara çıkarabi
liriz.» 

Soru: - «Bunun haksızlık olduğunu, serbest ekonomi ilkelerine 
aykırı olduğunu anlatmaya başladınız?» 

Cevap: -«Evet. New York'ta devam edeceğim.» 

677 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HOUSTON'DAN NEWYORK'A 

GEÇERKEN UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINA 

TOPLUCA YAPTIGI AÇIKLAMALAR 

22 Ekim 1985 

«Avrupa'nın ABD kadar teknikte gelişmemesi, Y\vrupa'da aşın ge
lir güvencesine sahip insanların daha az yaratıcı olmalarına ve dah2. az 
çalışmalarına yol açıyor. ABD'de ise İnsanlar, işlerini kaybetmemek için 
her giin yeni şeyler yaratmak, üretmek ve bunun için de daha çok çalış
mak zorundalar.» 

Avrupalılar Sosyal Demokrat görüşlerin etkisiyle kendilerini daha 
güvenlik altında hissettiklerinden çalışma tempoları daha ıaz.dır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde perspektif daha büyük büyük otel 
ve motel ve lokanta zincirleri, büyük alış veriş merkezleri, turizm ve 
sosyal \hayata büyük bir canlıhk getirmişt]r. İnsanlar belli bir çalışma 
tem posundadırlar. 

Biz de çalışma süresinde değişiklik yapmak istiyoruz. Halen çalı

ş~nlar için değil yeni işe ;girmiş yada girecekler için kademeli olarak ça
lılma yaşını 65'e çıkarılmasını istemekteyiz. Genç yaşta emeklilik çalı

şanların ekonomiye katılımını azaltmaktadır. 

Bu görüşüm uzun yıllar çalışanlar için değildir. Bunun altını çizin, 
sonra yanlış anlaşılıyor» 

«Çok güzel oldu. Karikatürcülerle çok daha rahat ediyorum. Onlar 
öküz altında buzağı iaramıyorlar. Bu nedenle kura ile isim tespit ederek 
gazeteci ve karikatüristlerle her ay yemekli toplantılar düzenlemeyi düşü
nüyorum» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 
KURULUŞUNUN 40. YILI DOLAYISIYLA GENEL 

KURULDA YAPTIGI KONUŞMA 

22 Ekim 1985 

Mr. President, 

On this Fortieth Anniversary of the United Natjons it is a great 
privilege for me to address the General Assembly on behalf of Turkey. 

My country is proud to be one of the founding members of the Or
ganlzation. When we signed the Charter forty years ago, we did so with 
deep dedication to the principles it enshrines. 

Its turbulent history has imbued rhe Turkish nation with a perma
nent yearning for peace which found its best expression in the maxim 
«Peace at Home, Peace in- the World», enundated hy Kemal :A.taturk, the 
founder of the Turkish Republic This principle has guided our policies 
since the establishment of the Republic and it will continue to do so in 
the future. It underlines our efforts to resolve disputes through ncgoti
ations on an equitable hasis and develop harmonious relations with all 
our neighbours. 

Ahhough having never been subjected to colonial rule, the Turkish 
nation has had to struggle constantly to preserve her independence. It 
is, therefore, with deep emotion and rejoicing that we have welcomed 
eaclı of the more than one hundred newly independent states, which has 
joincd our Organization since 1945. The accession to independence of so 
many countries representing the overwhelmjng majority of the world, is 
a momentous achievıement for the United Nations. 

Mr. President, 

As we take stock of the activities of the United Nations during its 
forty years, we focus on the performance of its central task, that of 
safeguarding international peace and security. 

The Charter has entrushed the task of maintaining international 
peace and security to the Security Council where five countries, all nuc
lear powers, have the right of veto. These countries, and in particular 
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the super powers, have assumed an awesome responsibility towards the 
intemational community. Tıhey should fulfill their responsibilities bea
ring in mind not only their own interests, but that of the entire world. 

Mr. President, 

Safeguarding of peace and stability requires a solution to regional 
conflicts . The United Nations has been succesful in defusing and con
tain:ing some of thesıe disputes, but not in resolving them. A new impetus 
shonld be given to efforts to settle them. 

In Africa, internanional action leading to the abolition of apartheid 
in South Africa is imperative. The world is unanimous in conc:lemning 
the criminal policy of apartheid and in calling for collective measures to 
end it. South Africa should alsa implement her obligations on Namibian 
independence and stop the aggression against neighbouring countries. 

In the Middle East, because of her geographical situation and his
torical legacy, and having special ties with the countries of the area, Tur
key has a direct stake in the peace and stability of the region. In the 
aftermath of the Second World War, we were convinced that it would 
be a grave mistake to alter the religious, ethnic and cultural unity of the 
area which was preserved during the Ottoman period. We voted against 
the resolution on the partition of Palestine in 1947. But even this resolu
tion has not been implemented. A Jewish state was created but the Pa
lestinfan people were not allowed to exercise their right to self-determi
nati.on, and this injustice is still continuing. We recognize the right of 
every country in the area, including Israel, to live within secure and 
recognized borders, but we support the right to full sclf-determination 
of !.he valiant Palestinian people and maintain our view that Israel 
should wivhdraw from the territories she occupied in 1967. We com
mend the courageous initiative undertaken earlier this year by King Hus
sein and Chairman Arafat. We sustain the hope that if Israel refrains 
from further faits accomplis and seizes the recent peaoe initiative, a las
ting and just solution to the Palestinian problem could still be within 
reach. 

The war between Iran and Iraq has been a source of profound con
cern for Turkıey. A million people have already perished as a result of 
this cruel conflict. Its continuation can only bring about more destruc
tion and more destabilization in the region. T1hese two neighboring coun
tries with which we have historical ties of friendship owe it to themsel
ves and the region as a whole to end this tragedy. 
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Mr. President, 

As a signatory, Turkey has always upheld the principles of the 
Charter of the United Nations, and the Universal Declaration of Human 
Rigbts. We have been constantly guided by the profound belief that 
human rights and democratic values should be fully respected. 

We strongly support the view that human rights should be an inter
national concern. Among the fundamental freedoms and basic human 
rights, the right to freedom of religion and conscience occupies a place 
of overall importance. This right which includes the freedom to mani
fest one's rıeligion or belief in practice and worsıhip has taken centuries 
to evolve. I t is impossible to justify on any grounds the gross and per
sistent violation of this basic right at the final quarter of the twentieth 
century. We condemn the policies of oppression of minoritiıes in certain 
countries in violation of their specific intemational obligations. Such 
is the case of the Turkish minority in Bulgaria where the rights of this 
minority is being persistently trampled upon, including the freedom of 
religion and conscience, and the right of this minority to preserve its 
cul!ural identity. 

Terrorism is a erime against the basic human right, the right to 
live. The escalation in reoent year.s of international terrorism should be 
a p::fority concern for the world community. We were deeply distressed 
to see that those very countries which consider themselves entitled to 
lecture everyone on human rights have tolerated and even taci tly or 
openly approved and indeed, ıencouraged terrorist activites directed aga
insc other countries in their own territories. 

Terrorism takes a high toll of innocent human lives, challenges the 
intcmal peace and stability of countries, disturbs intıernntional relations 
and the conduct of normal diplomatic activities. We were the first to 
wam that terrorism has strong links with arms smuggling and drug 
trafficking, and we see with satisfaction that this is more and better un
derstood. I would like to appeal onoe again, for increased international 
cooperation to prevent, combat and punish all acts of international ter
roıism. 

Mr. President, 

The Charter of the United Nations has assigned 3 crucial role to 
the Secretary-General. We have been fortunate that successive Secre
taries-General have been dedicated men with wisdom, experience and 
courage. The Secretary-General has not only the task of fulfilling his 
responsibilities assigned to him by the Charter, but also of exploring all 
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possible avenues when mechanisms envisaged by the Charter are bl9cked 
by lack of agııeement. I would li~2 to pay homag~- to'· ~ıi Secretaries-Ge
neral and also to reiterate our appreciation, support and confidence to 
Mr. Javier Perez de Cuellar. 

Mr. President, 

The activites of the UN are not confined to the maintenance of 
int~rnational peace and security. The UN system as whole has played a 
major role in promoting the concept of development of developing coun
tries. Development cooperation between Turkey and the UN system with 
its agencies and organizatoins extends over a long period and has been 
rp.ost fruiiful. 1 will mentiond here two examples : 

First, tıhe UNDP. Over the past two decades, the Programme has 
supported nearly 400 _projects in Turkey. These wide-ranging projects 
cover such vita1 areas as agriculture, industry, natliral resources, trans
port and communication, health, education and employment. 

Second, the UNICEF. in accordance with its goal of achieving 
universal immunization for children by 1990, we have launched, in _early 
September this year, a massive immunization campain. in close coope
ration with UNICEF, we aim to halve the rate of infant mortality over 
five years. Five million children in Turkey in the age group under six 
will be immunized by the end of this year. So far our success rate has 
been over 85 percent. We believe that the results of this important ex
perience will be disseminated to other interested countries through 
UNICEF. 

Mr. President, 

I will now briefly dwell on the present intcrnational economic 
situation. The oourse of global economic growth and development has 
abruptly been disturbed during the previous decade with the two con
secutive oil shocks folİowed by a prolonged recession. The average rate 
of growth slowed down drastically; the rate of inflation picked up; real 
resource transfers towards the developing world first slackenedı later 
declined; the free trade system graduaily lost ground to protectionist 
tendencies. The resulting resort to commercial credits witıhout neces
sary adjustment efforts led to a debt problem which in time acquired 
crisis proportions. In response to this crisis, countries almost instincti
vely became inward-looking, and too·k domestic measures with a view 
to restoring order to their house. In an increa3ingly interdependent 
international economic environment, they ·however overlooked the im-
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plications of these measures on clıeir partners. Indeed, inflationary 
pressures have been greatly checked and clamped down in industrial 
countries through demand management policies. Nevertheless, erosion 
in free trade seeems to be the indirect ou tcome of these efforts while 
indebtedness reached explosive dimensions. 

For the great majority of the members of the United Nations, the 
issue of development is of vital import.ance and furkey is among them. 
Development is of vital importance because we have to meet the ~xpec
tations of our peoples far higher living standards, more productive lives, 
better health and education and greater social justice. Without adequate 
growth in developing countries, without gradual elimination of the dis
parities between the rich and poor countries and a more equitable dis
tribution of the resources of the world, the world can never attain the 
peace, security, stability and harmony to which it aspires. Interdepen-
dence necessitates concerted action. All countries should taıke care to 
refrain from taking measures which will work to the disadvantage of 
others. Normally, the task of realising their economic development it 
the responsibility of the developing countries themselves. This entails 
the adoption of courageus decisions and programmes aimed at a struc
tural adjustment of their eçonomies. 

Their success depends alsa on the existence of a favorable inter
national economic environment. Their access to the markets of devel
oped countries should not be curtailed. Similarly, the developing coun
tries today suffer from lack of financial resources for their development, 
but their low credit ratings impair their ability to borrow. This vicious 
circle should be broken. 

Mr. President, 

· Turkey has made major reforms in its economic structure over .the 
last few vears. What was previously a closed, over-protected economy, 
has been · opened up to international competition and market forces. 
This was done basically be relying on market forces and liberalizing 
imports. As a consequence, Turkey bas experienced a satisfactory 
growth in its foreign trade. Within a period of five years, there has 
been more than a three-fold increase in Turkey' s exports in dallar terms. 
This increase has allowed Turkey to boost its imports, as well as to 
improve its balance of payment performance and debt servicing ability. 
Turkey today is among the few developing countries being able to meet 
its external debt obligations. We have achieved this through policies 
which were presented as a new initiative in the annual meeting of the 
IBRD and IMF. 
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However, as we have gradually built up our exports froın relati
vely low levels, we are disınayed by the protectionist barriers placed in 
our patlı by industrialized countries. It is ironic that the very countries 
which advocated the abandonınent of iınport substitution based on 
restrictive trade policies are the ones that are now iınposing restrictions 
on our exports. 

lt is becoıning ınore and ınore obvious that protectionisın is tur
ning into a serious threat to the world econoıny. The market distorting 
protectionist ıneasures built up over the last few years have paradoxi
cally origianted in industrialized countries. Protectionist measures cal
ling for overt or dissiınulated countermeasures are leapfrogging and 
spreadinıg all over tıhe world. 

Developing countries cannot accumulate foreign exchange~ What 
they earn is spent on imports coming to a large extent from industrial 
countries. This is the driving force of jnterdependence, the trade expan
sion and of global growth. 

In a free trade regime ıbased on dynamic comparative advantage, 
restricitive trade practices should be very limited and short-termed. 
Attempts to restore, through restrictions, coınpetitiveness to areas 
where the comparative advantage has been lost are elf-defeating. 

The scope of the protectionist tendencies in soıne industrial count
ries or group of countries coınbined with restrictive demand ınanage
ment policies have now reached their limits. I feel that it is now ap
propriate to boost deınand in conjunction with trade liberalizing measu
res and re-introduce competitiveness so as to enable market forces to 
coınplete the process of structural adjustınent. Such a reorientation 
will not only ease doınestic protectioni.st tendencies, but also speed up 
the integration of the world econoıny ina much more efficient, equitaıble 
and non-inflationary manner. 

We believe that industrialized countries should try to reconcile 
their short-terrn preoccupations with the fundamental objective of 
re-establishing a well-functioning free trade systeın. If they fail in doing 
so, not only the market economy, but democarcy and eventually inter
national peace and security will suffer. After all, industrialized countries 
should remember that a free trade system based on market forces is 
the foundation of their democracies. 

I do not like easy analogies. But I cannot help drawing a parallel 
between the present situation and the 1929-30 crisis : in terms of grow
ing protectionism, unresolved debt issue and Jack of corrdination in 
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global economic management. We should keep in mind the lessons of 
history and avoid repeating the same mistakes. 
Mr. President, 

in this Fortieth Anniversary of the United Nations, the role of the 
wcrld organization in the promotion of international, political, econo
mic and social cooperation assumes a particular significance. The world 
is at the threshold of new challenges r equiring global undertakings. 

I believe that the UN, along with the other competent international 
organizations, has a crucial role in ideııtifying the fundamental causes 
of the problems afflicting the intemational economic system and to 
consider how these could be overcome during ıhe remainder of the 
centucy. 

Mr. President, 

Turkey maintains its faith in «The United Nations for a Better 
World». It rededicates itself to the purposes and principles of the Char 
ter and reiterates its readiness to cooperate to the maximum extent 
with all the member countries to enhance the effectiveness of the Uni
ted Nations. We need the -qnited Nations. today. We shall need it even 
more tomorrow. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN A. B. D.'NİN NEWYORK 
ŞEHRİNDE TÜRK TOPLUMU YETKİLİLERİ İLE 

YAPTIGI TOPLANTIDAKİ KONUŞMA 

24 Ekim 1985 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Türklerin sayısı çok değil ancak 
bir birlik tesis edilmesinde büyük fayda görmekteyim. Önemli olan va
tandaşlarımızın bir araya gelmesidir. Amerikan ı·oplumu yapısı itiba
rıyla çeşitli toplulukların bir araya gelmesinden teşekkül etmiştir. İkili 
bir yapıya sahiptir. Amerika'da çeşitli toplulukların lobileri vardır, bun
lar Federal ve Mahalli hükümetin dış politikasını büyük oranda etkile
ı;nektedirler. 

Biz hükümet olarak yurtdışındaki insanımızb çok yakından ilgilen
mekteyiz. 

«Ama şunu da biliyoruz ki, realist olmak mecburiyetindeyiz. Unut
mayın, birçok problemler bugün çözülmezse, belki on sene sonra çözü
lür. Onun için Türkiye'nin güçlü olması lazım». 

Dış politikamızda olduğu gibi iç politikamızda da büyük bir geliş
me meydana geldi. Ülkede Huzur ve Güven sağlanmıştır. Ayrıca Ameri
ka' da bulduğumuz her şey Türkiyede' de bulmamız mümkündür. Daha 
ucuza bile satın alabilirsiniz. 

Türkiye 1979-1980 yıllarında petrol için yaklaşık 1 Milyar 750 Mil
yon Dolar öderken o günün şartlarında bunun altından kalkamazken 
bugün yaklaşık 4 Milyar Dolar petrole para ödediği halde bu bir prob
lem teşkil etmemektedir. 

Türkiye hem 4 milyar dolar ödüyor, hem de her şeyi satın alıyor. 
Biraz da döviz fazlalığımız var» 

«Dosdoğru ne söylüyorsak, onu yapıyoruz. Değiştirmek mümkün 
değil. Bildiğimiz yolda yürüyoruz. Nikkjm çekinmeden de zam yapıyo
ruz ... Tabii gereği olursa.» 
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«Zamlar konusunda şikayet var, şimdi onun da esprisini yapacağım. 
Beş aydır petrole zam yapmıyoruz. Halbuki eskiden iki ayda bir yapıyor
duk. Ondan sonra şimdi basın başta olmak üzere bazıları soruyor, ne za
man zam yapacaksın diye ... Alışmış millet... 'Yahu yapmayacağım' diyo
rum, inanmıyorlar. Ama doğru olanın yapılması lazımdır ... » 

Vergi politikasında bu yıl Katma Değer Vergisi uygulamasını getir
dik. Sistem yerine oturdu. 

«Yedi ayın içerisinde vergi oturdu yerine. Nasıl oturdu?.. Memle
ketimizde yeni bir sistem çıkardık. Buralardan biraz ileriyiz o bakım
dan. Bazıları da bizden öğrenecek ne yapalım. Ücretlilere, emeklilere bir 
vergi iadesi sistemi getirdik:. Millet, emekliler başta olmak üzere hepsi 
fatura avcılığına başladılar. Onlara 200 milyar lira para verdik. Hepsi 
teker teker vergi memuru oldular.» 

Türkiye'de 1980 lerin başında enflasyon % 100 idi. 1985'~e ise bu 
% 35-40 tır seneye bu rakkam % 25-30 arasına indirmeye çalışa~ağız. 

Önemli olan mesele herkesin gelirinin enflasyonun altında kalma
masıdır. 

Baştada söyledik Türkiye her yönüyle iyi ·şekilde değişiyor. -İstan
bul'un sokakları New York'un sokaklarından çok temizdir. Haliç'in 
yüzde 60'ı temizlendi. .Etrafında güzel parklar yapılıyor. ·Kimse bugüne 
kadar buna cesaret edememişti. Öyle fazla da bir para verdiğimiz yok. 
Kadı:köy tarafında, Fenerbahçe' den, Bostancı'ya kadar bütün sahil dol
duruldu. Üzerinde marinalar, yüzme havuzları, çocuk parkları olacak. 
Aileler gelecek.» 
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Ekselans 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN SOVYET SOSYALİST 

CUMHURİYETLER BİRl.İGİ BAKANLAR KURULU 
BAŞKANI SAYIN N. RYZHKOV'A EKİM 

İHTİLALİNİN 68. YILDÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ 

KUTLAMA MESAJI 

28 Ekim 1985 

Nikolai Ryzhkov 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

Bakanlar Kurulu Başkanı 

Ekim İhtilalinin 68. yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Alilerine Türk 
Hükümeti ve şahsım adına samimi tebnklerimi ve Sovyetler Birliği halk
larının refahı hususundaki en iyi dileklerimi sunmak isterim. 

Bu vesile ile, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki işbirliği iliş
kilerinin ülkelerimizn karşılıklı yararına gelecekte daha da gelişeceğine 
dair inancımı yinelerim. 
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BAŞBAKAN TURGUT OZAL'IN YUGOSLAVYA FEDERAL 

SOSYALİST CUMHURİYET KONSEYİ BAŞKANI 

SAYIN MİLKA PLANİNC'E YUGOSLAV MİLLİ GÜNÜ 

DOLAYISIYLA GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJI 

His Excellency 

Mr. Milka Planinc 

President of the Federal Executive 

Council of the Socialist Federative 

Republic of Yugoslavia 

28 Ekim 1985 

On the occasion of the National Day of the Socialist Federative 
Republic of Yugoslavia, .. I would like to convey to Your E~cellency, on 
behalf ot the Turkish Government and on my own behalf, my sincere 
congratulations as well as my best wishes for the prosperity and well 
being of the friendly people of Yugoslavia and express my belief that 
the relation slbetween our two countries will continue to · develop to the 
mutual benefit of our nations. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 40 INCI 

YILDÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİNE KATILMAK İÇİN 

GİTTİGİ NEWYOK'TA HÜRRİYET GAZETESİ MUHABİRİ 
ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

28 Ekim 1985 

S o r u : - Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve ekonomik işbirliği 
anlaşmasının gözden geçirilmesine ilişkin görüşmeler önümüzdeki günler
de başlıyor. Bu görüşmeler sırasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 
bütün yönleri de geniş bir çerçeve içinde pazarlık konusu olacak. Türkiye, 
ABD' den yönetimin yardım miktarı konusunda kendisini önceden bağla
yacağı bir«treaty» (Senatonun onayından geçmesi gereken antlaşma) ya
pılmasını önerdi. Ancak, bu yoldaki Türk önerisi ABD tarafından «ger
çekçi» bulunmuyor. ABD'nin Türkiye'nin «treaty» önerisini gerçekçi bul
ma::nasını nasıl karşılıyorsunu? 

C ev a p : - Bir kere meseleyi Türk-Amerikan münasebetlerinin önü
müzdeki beş yılı olarak görmek lazım. Bir anlaşmaya girersek bunu beş 
yıllık bir perspektif içinde görmemiz lazım. Bu anlaşmalar vaktiyle ya
pılırken, o günkü düşüncelerle birçok şey ortaya konmuş. Türkiye'deki 
müdafaa paktı dolayısıyla askeri tesisler meselesi, NATO vecibeleri, bu 
tesislerin kullanılış esasları anlaşmanın önemli bir kısmını meydana ge
tiriyor. Diğer kısmı, Türkiyıe'nin buna karşılık alacağı kendi Silahlı Kuv
vetleri'ni güçlendirecek imkanlardır. Burada söylenen belli rakamlara 
bağlanmış değil. «The best efforts» (azami çaba) gösterilecektir deni
liyor anlaşmada. 

İkincisi, bunun yanında savunma sanayii ile ilgili birtakım hüküm
ler konmuş. Bunların çoğu işlemedi. Bir de ekonomik tarafı var hadisenin 
tabii, beş sene evvel bu anlaşmalar yapılırken, Türkiye'nin ticaret alanın
daki belki de tek meselesi fındık meselesiydi. Yani fındığı daha fazla satıp 
satmamak mesıelesiydi. Burada «Filbernut» denen bir kuruluş vardır. 
Bunlar kendilerini korumak için bizim fındıkla ilgili standartları çok sıkı 
yaparlar. O standartlar nedeniyle buraya giremezsn. 

Şimdi tabiatıyla bütün .bunların yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 
Tabii, şartlar değişti. Şartlar Türkiye bakımından da, belki, Amerika ba~ 
kınımdan da değişti. O zaman bu anlaşmayı ortaya koyduğunuz zaman, 
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gelelim önümüzdeki beş yılın perspektifini ortaya koyalım ve buna göre 
bir anlaşma esası getirelim. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Belki an
laşmanın içinde değil de, anlaşma dışında belki side-letter'la (ek mektup) 
da halledilebilecek konular vardır. 

Soru: -Yani muhakkak düzenlemelerin anlaşma metni içinde ya
pılması şart değildir, anlaşma dışında bulunacak formüllerle de bu yapı
lahı.lir diyorsunuz ... 

Cevap: - Evet. Muayyen formüller buluna'bilir. Bir kere değişen 

durum nedir? Amerika'nın şuna bakması lazım. Türkiye Ortadoğu' da 
ön~mi artan bir ülke kuşkusuz. Şimdiki anlaşmanın hazırlıkları 1978 
yılında başalmış. Anlaşma ise 1980 yılında imzalanmış. 1980 yılındaki 
Türkiye perspektifi ile, 1985 yılındaki Türkiye perspektifi farklıdır. 

Misal vereceğim: Bu uzun zamandır tartışılan bir konudur. «Rapid 
deployment force» (çevik kuvvet) meselesi... Bu mesele gelir, önümüze 
konulur. 

S o r u : - Resmen mi konuluyor? 

Cevap : -· Hayır şu anda konulmuş değildir. Muhtelif getirme yol
ları vardır. Direkt getirmez de basın yoluyla getirilir bazı konular. Yani 
basına söylenir, basın _bize s~yler. Bunu .diplomaside b_asın vasıtasıyla 
konuşma diye tabir ederler. 

Her konuda açığız biz. Gizli tarafımız yoktur. Her konuyu açık ve 
teferruatlı söyleyebiliyoruz. Diyorum ki, Türkiye Ortadoğu' da bölge ül
keleri ile kendisinin yaptığı özel anlaşmaları yoksa, -olabilir ileride, onu 
da bilemiyorum şu anda- onlarla ekonomi ve savunma konularında bir
araya gelinebilir. Gulf bölgesindeki ülkelerle ya da bac;;ka ülkelerle ... 

S o r u : - Savunma amaçlarını da saydınız .. 

Cevap : - Ekonomik ve savunma amaçlarıyla.. Bugün herhangi 
bir şey yok, ama gelinebilir. 

S o r u : -ABD eski Dışişleri Bakanı Alexder Haig'in getirdiği Or
tadoğu' da stratejik konsensus diye bir kavram vardı .. 

Cevap : - Şimdi dur, ben sözümü bitireyim. Bunlar hep getirile
bilir ya da getirilmeyebilir. Böyle bir durum yok ise durup dururken Or
tadoğu'ya müdahale edecek bir «kuvvet»'e bizim tesisterimizden müsaade 
etmemiz doğru değildir, prensip itibarıyla, neden doğru değildir? Orta
doğu'da Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Amerika bakımından da artıyor. Ame
rika için Türkiye'nin ağırlığının artması Amerika'nın menfaatinedir, ge
nel olarak Batı'nın menfaatinedir, onu söylemek istiyorum. 
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Soru: -Bu söylediklerinizi açar mısınız? 

Cevap : - Şunu demek istiyorum, özel bir anlaşma olmadığı tak
dirde, biz herhangi bir şekilde oralara müdahale etmeyiz, müdahale ettir
meyiz. Ancak benim onlarla anlaşmam olursa, o zaman olur. Yoksa ras
gele, keyfi olunmaz ... 

Şimdi bu durumu ufak bir şey için harcamak yanlıştır. Yani bizim 
Ortadoğu ülkeleri üzerinde daha çok sözümüz geçerse bunu ufak bir kuv
vetin oradan oraya nakli için kullanmak fevkalade yanlıştır. Bunu söy
lemek istiyorum. Onun için rapid deployment force meselesinde ben de
rim ki, bugün için Türkiye'nin bu yola gitmesi yanlış olur. Çünkü o vakit 
biz ağırlığımızı kaybederiz. Halbuki bugün İran-Irak meselesinde Türkiye 
en önemli rolü oynayabilir. Hatta tahminim, Ortadoğu meselesinde de 
önemli bir rol oynar. 

İkinci Husus : Meseleye şöyle bakalım. Kuvvetli bir Türkiye istiyor 
musunuz? Kendi ayağının üzerinde duran, kendi gücü, ekonomisi kuvvetli 
bir Türkiye istiyor musunuz? Bu sizin menfaatinize mi? Bunu soruyorum 
karşı tarafa ... Diyorlar ki menfaatimize ... Yani 1980' de olduğu gibi ekono
misı her gün daha çok sıkıntıya giden, borcunu ödeyemeyen bir Türkiye 
değil, güçlü bir Türkiye Batı'nın daha çok menfaatinedir. O vakit bu an
laşma Türk ekonomisini, Türkiye'yi güçlendirebilecek bir anlaşma ol
malıdır. 

Nedir bu? Birincisi işin savunma tarafı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
daha güçlü hale getirilmesi. Savunma desteği biraz daha net olmalı. Yani 
«Best Efforst»tan (azami çaba) ileri gitmek lazım. «Treaty» meselesi 
de ondan geliyor. 

İkincisi, belki de en önemlisi budur, ekonomik sahadır. Şimdi ben 
şöyle otursam, desem ki, Türkiye bugün nüfusu ABD' den daha az olan 
Ortadoğu bölgesine olan ihracatı aşağı yukarı 3.5 milyar dolardır. İran, 
Jrak, Suudi Arabistan, Libya, Tunus, Mısır, Cezayir ve Fas. 

Geliyoruz Ortak Pazar'a ihracatımıza: Ortak Pazar ülkelerini topla
dığınız zaman Amerika kadar nüfusu var. Buraya ihracatımız, Ortadoğu'ya 
ihrncatımızdan biraz az, 3 milyar 200 milyon dolar dolayında. 

Amerika'ya geliyorsunuz, 400 milyon dolar. Amerika'ya ihracatımı
zın, benim anladığım kadarıyla, bizim ihracatımızın bugünkü şartlar 

içinde 3 milyar küsur dolar olması lazım, tabii ithalatımızın da ona göre 
dengelenmesi lazım. Bugün biz ABD'den 1 milyar 300 milyon dolarlık 
ithalat yapıyoruz, buna karşılık 400 milyon dolarlık da ihracat yapıyoruz. 
Arada büyük farklar var. Eğer Türk ekonomisini güçlendirmek istiyor
sanız, o vakit bu ihracatın artması icap eder, ithalatın da. 
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Kore'yi ele alınız. Korıe, Uzakdoğu' da Amerika'nın önem verdiği 
ülkelerden biri. Kore ABD'ye 10 milyar dolar ihracat yapıyor. Ben fazla 
bir rakam demiyorum. 3 küsur milyar dolar diyorum. Aslında bu konu 
fevkalade önemlidir. Zaten geçen sefer burayı ziyaret ettiğimizde Pre
sident (Başkan) Reagan'a hep şunu söyledik: « We don't want more aid, 
we want more trade .. » «Daha çok yardım değil, daha çok ticaret istiyo
ruz) . Esas tema budur. Amerika'nın da menfaatinedir bu. Eğer ona 3 mil
yar dolarlık ihracat yaparsam, ben de ondan sofistike mallar alacağım. 
Bugün bakın, Türkiye'de kompüterlerin çoğu Amerikan menşelidir. Al
dığınız airbus uçaklarının çoğu bile büyük itibarla Amerikan menşelidir. 
Örneğin motorları, elektronik aksamı, Amerikan menşelidir. Üzerinde 
«Madein in Japan» ya da «Made in Europe» yazar, ama büyük kısmı Ame
rika' dan gelir. 

Cevap : - Bu konu fevkalade hayatidir. Eğer Amerika hakikaten 
samimiyse, hakikaten Ortadoğu' da güçlü bir Türkiye istiyorsa, ekonomik 
meselede daha gerçekçi olur, daha yakın olur. Yoksa böyle uzaktan «Ba
kın ben size 700 milyon dolar yardım verdim. Bununla geçinin» anlayışı 
yanlıştır. 

Bakın size bir şey daha söyleyeceğim. Bunun bir bölümü daha var. 
Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'de aynı zamanda daha fazla iş yapa
bilmek için savunma sanayiinde manalı .bir işbirliği yapabilmek lazım 
dır. Manalı, yani lafta kalmayan .. Biz bunu yoluna koyduk. Biz diyoruz 
ki, Türk özel teşebbüsü ile -yani devletle değil, bu iş devletle yürümez
sizin firmalarınız işbirliği yapar, biz destekleriz. İşte meclisten yeni bir 
kanun geçiyor. Bu önemli bir kanundur. Sistemi oturtuyor. Savunma 
sanayiini geliştirecek bir fon meydana getiriyor. Onu _destekleyecektir, 
sipariş verecektir .. Ben bu kadar emek getiriyorum.Onlar da getirsinler 
kendi firmalarını .. Çünkü bazı işler Türkiye' de çok daha ucuz yapılır. Yani 
kendi memleketlerinden çok daha ucuz yapılabilir. 

S o r u : - Hangi tür işler bunlar? 

C ev a p : - ·işçiliği yüksek olan konulardır daha ziyade.. Gemi in
şaa:ı, ondan sonra ne bileyim, bazı zırhlı araçlara kadar birçok konula·r 
vardır. Malum Türkiye'de biz otobüsü Almanya'dan daha ucuza yapı
yoruz. Bu gibi konular hem Türk sanayiine büyük destek olur, hem de 
kendilerine destek olur. Yani iki taraflı faydası vardır. İki, belki kendi 
Silahlı Kuvvetleri'nin birtakım siparişlerini bu ortak yatırımlara vere
bilirler. Yalnızca Türk Silahlı Kuwetleri'nin değil, kendi silahlı kuv
vetlerinin ve NATO'nun bazı ihtiyaçları buralardan karşılanabilir. Üç, 
bir de civardaki dost ülkelere makul görünen ölçüler içerisinde bu sana
yiden yapılabilir. 
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Tabii, bunlar Türk-Amerikan münasebetlerini daha sağlam bir baza 
oturtur. O vakit ben meseleye hep şüpheyle bakmayacağ1m. O da şüpheyle 

bakmayacaktır. 

Bir misal vermek istiyorum : 
Zannediyorsam President (Başkan) Nixon zamanındaydı.. Bir afyon 

mesel.esi çıktı. Türkiye afyon meselesinde bir nevi tehdit edildi. Ame
rikan gençlerini zehirleyen afyon Türkiye' den geliyor diye ... Türkiye bu
nun tedbirlerini aldı. Onların söylediği tedbirleri aldı. Aslında Amerikan 
gençliği zehidenmeye devam ediyor. Ama bu sefer Türkiye' den değil, 
Burma'dan, Kolombiya'dan geliyor .. 

Mesele bu şekilde halledilemezdi, ama bakın ne oldu : Biz afyon 
kapsüllerini eskiden çiziyorduk. O çizmeden bir su akıyordu. Sonra top
lanıyordu .. Buna «afyon sakızı» diyorlar. Tabii kaçakçılığa da gidebili
yordu, içeride de normal satılabiliyordu. Dışarıya da ihraç edilebiliyordu ~ 

«Tamam bu işi kaldırın» dediler .. «Evet kaldıralım» ... «Bir plant (fab
rika) kurun, orada bunun eczasını ilaç olarak çıkartalım ... » Tamam, gü
zel, çıkarttık bazım .. Ama kimse almıyor şimdi.. Elimizde kaldı bütün 
afyon tesisleri. 

Şimdi bakın, bu haklı değildir. Vaktiyle bir yönetim gelmiş, Tür
kiye'yi zorlamış, şimdi üç tane şirket Amerika' da bunu satın almıyorlar. 
Gidip başka yerlerden alıyorlar. Bize gelen bilgiler böyle. Peki kardeşim,. 

yani bizi bu kadar zorladın, bu hale getirdin, hiç olmazsa oturup an
laşalım .. Ya beraber işletelim, sana bir kısmını satayım bunun .. Yoksa. 
dönüp de tekrar çizme işine mi başlayalım? O vakit satmak çok kolay 
tabii. Netice itibarıyla ben şu noktaya geldim : Bunu yetiştiren bir sürü 
tarımcıyı biz devletin kesesinden beslemeye başladık. Neymiş sebebi r 
Şimdi Hindistan'dan alacakmış, yok bilmem falan yerden alacakmış, o· 
vakit bize yazık değil mi? Haksız bir iş değil mi bu? 

S o r u : - Bu konuyu da görüşmelerde gündeme getirecek misiniz ? 

Cevap : - Bu da geleoek gündeme tabii. Gayet tabii gelecek .. 

S o r u : - Türkiye'nin kullandığı FMS kredilerinden (askeri dış·. 

satış kredileri) ABD'ye olan borcu önümüzdeki on yıllık dönemde 3.5 
milyar dolara yaklaşıyor. Bu konuda bir düzenleme isteyeoek misiniz? 

Cevap : - Bunlar geçtiğimiz yıllarda alınmış kredilerdir. Bundan 
1978de, 79da, SO'de, hatta ambargodan evvelki devrede alınmış krediler
dir. Son iki üç yılda, doğrusunu söylemek lazım FMS kredi şartları çok 
daha lehimize dönmüştür. Düşük faizli kolaylıklı krediler (concessional) 
verilmiştir. Ondan sonra bir kısım geri ödemesiz yardım (grant) olarak 
verilmiştir. Ama sizin söyledikleriniz daha evvelki yıllara aittir. 
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S o r .u: -3.5 . milyar dolarlık bo:ı;cun Türk ekonop:ıisiny _. ve Türk 
~rdi.fsunun modernizasyonu Çabalarına geÜrdigi yük ortada. Bu sizce bir 
olumsuzluk oluşturmuyor mu? · · · · · 

C ev a p : - Bizim 20 milyar dolayındaki borçlarımızın içinde bu da 
var tabii. Netice itibarıyla bunlar ödenecektir. Ama bizim söylediğimiz 
şu anda, bundan sonra alacağımız kredilerde geri ödemesiz yardım kıs
mıyla düşük faizli kredilerin, hatta grant kısmının daha fazla olmasını 
istiyoruz. FMS kredilerinde Mısır ve İsrail'e tatbik edilen bir şey vardır. 
«Forgiveness Clause» diye .. Kredi olarak veriliyor, ancak bir kararla bun
ların geri ödemeleri iptal ediliyor. Yani karşılık almadan hibe ediyor. 

Soru: -Mısır ve İsrail'e uygulanan bu yöntemin,. yani yardımın 
tümünün «fo:rıgiveness clause» faslından hibe olarak verilmesi yönteminin 
Türkiye'ye de aynen uygulanmasını istiyor muyuz? 

Cevap : - Söylüyoruz devamlı, ama maalesef şimdiye kadar ya
pılmadı. 

Soru: -Bu borç yükünün hafifletilmesini isteyecek miyiz? 

Cevap : - ·Benim söylemek istediğim şu. Bu tabii geçmiş yıllarla 
ilgilidir. Bu itibarla ödemeye gayret edeceğiz. Ödeyebildiğimiz kadarını 
ödı~riz, merak edilmesin. Ama alacağımız yeni kredilere çok dikkat etme
miz gerekiyor. Bizim irademiz zamanında alacağımız kredilerin büyük 
bir kısmının hibe ya da düşük faizli kredi olması lazım. Buna dikkat ede~ 
dz. İleriki yıllarımızdan yemeyiz. Bunu söylemek istiyorum. 

S o r u : - Bu noktaya kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin hep ekono
mik yönü üzerinde durdunuz. İlişkilerin bir de siyasi boyutu var. Kongre 
faktörü var. Yunanistan faktörünün Türk-Amerikan ilişkilerine yansıyan 
etkileri var. Türkiye, müzak!ereleri açarken, yapılan yardımlarda Kongre 
faktörünü bertaraf edecek bir formül bulunmasını istiyor. Bu formül 
bulunacak sizce? 

Cevap : - Bertaraf ederiz, edemeyiz .. Onu bilemem. Bunlar müza
kere edilecektir. Ama herhalde demin söylediğim çerçeve içinde mese
leyi daha pratik, daha gerçekçi bir zemine oturtmak mecburiyetindeyiz. 
Laf olsun diye anlaşma yapılmaz. Menfaatlerin dengelenmesi lazım. Ben 
ona üsler veriyorsam, onun emniyetini sağlayacak bazı çalışmalar yapı
yor~am, hatta Silahlı Kuvvetlerime masraflar yapıyorsam, onun karşı
lığında da yine dengeli olmak kaydıyla ticaretimin arttırılmasını isterim. 
Bu kesin .. 

Soru: -O zaman ağırlıklı beklentinizin daha çok ticaret olduğu 
anlaşılıyor .. 
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Cevap : - Evet, çünkü Türkiye'nin geleceği buraya bağlıdır. Tür
kiye'nin ayaklarının ürerinde durması buna bağlıdır. Yoksa hep el açmak 
zorunda kalırsınız ki, bu yanlıştır. 

S o r u : -Ancak ilişkilerin siyasi boyutları da var. Görüşmelerde 

siyasi alanda alınabilecek muhtemel kazanımlar ne olabilir? Örneğin 
ABD'nin Yunanistan karşısındaki tutumu açısından, 7'ye 10 dengesi ba
kımından .. 

C ev a p : - Efendim, 7'ye 10 dengesi bunun içerisine girmez. . Bu 
anlaşmada yok, zaten eskisinde de yok. Bu gelir, Kongre' de geçer. Onun 
için treaty istenmesinin sebeplerinden biri de budur. 

S ort.1(:-.---JSizce «treaty» (antlaşma) kongreden Çıkarını? 

Cevap: -Çıkar mı, çıkmaz mı? Bunu müzakereler gösterecek. Şu 
anda bir şey söyleyemem. 

S o r u : - Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun ABD' den beklen-· 
tileri biliniyor. Özellikle Limni konusunda Türkiye üzerinde baskı yapıl-· 
masmı istiyor. Şimdi Türkiye, ABD ile bu pazarlığa başlatırken .. 

Cevap : - Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim mi, bu anlaşma 
ne Papandreu ile, ne Kıbns'la hiçbirisiyle ilgili değildir. Meseleleri bu 
şekilde değerlendirmek de yanlıştır. Biz Amerika-Türkiye münasebetle
rini, Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma sistemine olan desteği,. 
buna göre baz edilmelidir. Yoksa filanca meselenin çözümüne veya falan-· 
camn arzusuna bağlı bir hadise haline gelmesine biz müsait değiliz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 40 iNCi 

YILDÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİNE KATILMAK İÇİN 

GİTTİGİ NEWYORK'TA CUMHURİYET GAZETESİ 

MUHABİRİ SEDAT ERGİN'İN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

28 Ekim 1985 

Soru: - ABD' de görüşmeleriniz, özelikle 1 ~issinger'la görüşme

niz sırasında Türkiye - ABD Savunma İşbirliği Anlaşması konusunda bir 
aşama oldu mu? 

Cevap: - Kissinger etkili bir kişi. Tanıdıkları dostları var. Biz 
OECD Genel Sekreteri Van Lennep'le de 1aynı tür ilişki içindeyiz. Bunlar
la bazı konulan konuşabilir ve bazı mesajlar verebilirsiniz. Bazı mcsaj
lan da o kanallarla alabilirsin.iz. Bunlar size müzakereler hakkında 'bir
tak"m ipuçları verir. BÜna göre tutumlar tayin edilir. ABD''yle bu savun
ma işbirliği anlaşması konusunda bazı ıanlaşmazlıklanmız var. Vaktiyle 
afyon meselesi Amerikalıların istediği giibi çözülmüştü. Ama bugün dev
letimizin başına bir yük haline gelmiştir. Yani sözlerini tutmadılar. Biz 
bu kapsüllerin çizilmesine mani olduk, fabrika kurduk, mamüllerimizi 
ABD'ye satamıyoruz. İnsanlar hiç olmazsa centilmen anlaşmasını tutar. 
Monopol var burada; adam gidiyor Hindistan'dan alıyor. Yani tekrar çi
zelim mi hu kapsülleri? Bu gib trrnnularda verilen sözlerin tutulması la
zım. Tekstil de öyle. Türkiye ihracat yapmaya kalkıyor, hemen bazı en
geller gündeme geliyor. Biz eğer iyi bir dost ıve müttefik ·İsek bu konular 
önümüze gelmemeli. Bütün bunlar neticede masanın önüne konular bu 
budur, şu şudur gelin bakalım bir çözüm bulalım fdenir. Ümit ederim bu
lunur. Görüşebildiğim kişilere bu konuları şöyle bir hissettirdim. His
settirmemizde faydalar var tabiatıyla. 

S o r u : - Biz burada iken Federal Almanya'nın bir tank tümenini 
donatacak kadar silah vc~eceği yolunda haberler çıktı ne dersiniz? 

Cevap : - Hayır. Alman askeri yardımının artması konuşuluyor, 
ama spesifik olarak. Konular ancak müsteşarlar toplantısmdan sonra or
taya çıkacak. .. 
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Soru: - Bir de Avrupa Parlamentosu'nun yeni kararlar aldığına 
iljşkin haberler yer almış, sizin ·bilginiz var mı? Bazı dondurma eylemleri 
planlıyorlarmış. 

Cevap : - Hiç önemli değil, ne yaparlarsa yaparlar, yani AET'nin 
parlamentosudur o. Kendilerinin bileceği iş. Ne halt ederlerse etsjnler. 
Tabir çok basit. 

S o r u : - Birleşmiş Milletler toplantıları size ne verdi? Ve hangi 
yönlerden yararlı oldu? 

Cevap : - 40'mcı yıldönümünde bulunmak, yani bizlerin 40 1

ınc1 

yıldönümü kutlaması enteresan geldi bana. Hatta dedim ki, acaba SO'inci 
yıla yetişebilecek lmiyiz? Bazıları diyebilir ki, Birleşmik Milletler Teşki
latı efektif değildir. Zaten ne ümit ediyorsun ki, ne umuyorsun? ıBana 

göre bizimle ilgili bazı meseleler bakımından Birleşmiş Milletler Teşki
la iı çok önemli roller oynamıştır. ıEksiklikler olabilir. Ama geriye dönüp 
baktığımız zaman hiç olmazsa bu forumda insanlar çıkıp konuşuyor din
leniyor veya dinlenmiyor. Ama bir şey söylüyorsunuz cevap veriliyor. Me
sela 1bi zTürk azınlığı meselesini getirince Bulgarlar cevap verme ihti
yacı duydular. Bu siyasi yanı. Bunun yanında FAO, ÜNİCEF, UNESCO, 
Birleşmiş Milletler Gelişme Programı gibi çalışmalar var. Bunlar kalkın
makta olan ülkelerle gelişmik olan ülkeler ıarasındaki münasebetlere ko
laylık getiriyor. Bana kalırsa Birleşmiş Milletler'e biz daha yakından il
gilenmeliyiz. 

Soru: - Yaptığımz ikili göı-üşmeler açısından da aynı dc3erlcn
dirmeyi yapar mısınız? . 

Cevap : - Böyle bir toplantıya ge1diğimiz an, çok kişiyle konuş
ma olanağımız oluyor. Önceki gün öğle yemeğinde bir tarafımda Mrs~ 
Thatcher'la oturdum. Uzun uzun konuştuk, !hiç olmazsa fikirlerimizin ne
relerde birleşebileceğini, nerelerde farklı olabileceğini ortaya koyduk~ 
Resmi ortam dışında ve samimi olarak yapılan bu tür görüşmeler yararlı 
oluyor.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET BAYRAMI 

MÜNASEBETİYLE YAYINLADIGI MESAJ 

29 Ekim 1985. 

Büyük, kudretli ve müreffeh Türkiye ideallerine ulaşabilmek ıçın 
sıkıntılara göğüs germemiz gerekmektedir. Ekonom~k ve sosyal kalkın
ma yoluyla milletçe büyük mesuliyetler yüklenmiş bulunmaktayız. 

«Demokratik Cumhuriyet rejimi hürriyet ve bağımsızlığı herşey
den üstün tutan insan hak ve hürriyetlerine en saygılı devlet idaresinde 
millet hakimiyetinin en iyi şekilde tesis edildiği «halka hizmet hakka 
hizmettir» anlayışının hakim olduğu mükemmel bir idare şeklidir. 

Hürriyetçi demokratik sistemde farklı fikirlerin ve görüşlerin ol
.ı11ası ve bunların temsil edilebilmesi gayet tabidir. Ancak karşılıklı sevgi, 
saygı, hoşgörü ve anlayış içerisinde uyumlu bir ortamda tartışma yoluyla 
neticeye ulaşılması gerekir. · . 

Geçmişte yaşanan ve devleti zayıf düşüren acı fakat hiçbir zaman 
hatırdan çıkarılmaması gereken hadiselerin bir daha tekerrür etmemesi 
için milli şuura sahip olmamız tarihimizi iyi tanımamız ve bunları genç 
nesillere aktarmamız lazımdır. Ekonomik bakımdan güçlü ve istikrarlı 
bir Türkiye'yi görmek istemeyen iç ve dış mihraklar ilk önce milli ve 
manevi değerlerimizi tahrip etmeye ve tarihimizi unutturmaya çalışmış
lardır. 

Türk milletinin asırlara sığmayan tarihi boyunca taviz vermediği 
bir prensip olan hür ve bağımsız yasama iradesine ve tabiatına en uy
gun idare şekli büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Cumhuriyet idare
sidir ve Tü:rık Milleti Cumhuriyet idaresjni benimsemekte hiçbir tereddüt 
göstermemiştir.» 

Bu düşüncelerle dünyamızın en iyi yönetimi olarak Cumhuriyet İda
resinde milletimize mutluluklar dilerim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET BAYRAMJ 

DOLAYISIYLA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ'IN 
GÖNDERDİGİ MESAJA CEVABİ MESAJ 

Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

LEFKOŞA 

29 Ekim 1985 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle göndermiş olduğunuz 
nazik mesaja teşekkür eder, şahsım ve Hükümet üyesi arkadaşlarım 

adına Zat-ı Alilerinin ve değerli şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkının 
Bayramını kutlar, mutluluk dileklerimle saygılarımı sunarım. 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DAN ANKARA'YA 

DÖNERKEN YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 

GAZETECİLERE YAPTIGI KONUŞMA 

29 Ekim 1985 

Soru: - Bijandan giydiğiniz doğru mu? 

Cevap: - «Ben gazetelerde çıktığı g11 1 (Bijan efendi) diye ıbirisinİ 
tanımıyorum. Ondan hiç elıbise almadım. Adını ilk defa gazetelerden 
duydum. Belki bana hediye edilen kravatlar arasında olabilir. Eve gidin
ce bakacağım. Ben Türkiye'den giyiniyorum. İsmjmiz iyiymiş ki Bijan 
bile yazıyor.» 

Soru: - Sayın Devlet Bakanı Mesut Yılmaz Samsun' da yasaklar 
kalkmalı şeklinde bir açı.~lama yaptı de dersiniz? 

C ev a p : - «Yasaklar diye bir şey yok. Anayasanın geçici 4. maddesi 
var. O da yüzde 92 oyla kabul edildi. Ancak Anayasa değişmeden hiçbir 
şey olmaz. Onun haricinde 2969 sayılı eski partilileri ele alan yine o 
geçici 4. maddedeki yasaklarla ilgili ( B) fıkrasının kalkmasından yana
yız. (Bu konu meclise gelirse kaldırırız) dedim. Gelecekti~ herhalde ge
lirse kaldırırız. 2969 sayılı Kanunun biitünü de öyle devamlı bir kanun 
olmaz. O da geçici 4. madde ne zaman geçiyorsa u zaman onunda kalk
ması lazım.» 

S o r u : - Tekel maddelerine niye zam yapıldı? 

C ev a p : - «Milli Savunma fonunun finan:;mam için yapılmıştır. 

Beni Amerika' dan arayarak, zam yapmayalım, zira önümüzde 
Alaçatı seçimleri var, dediler. Ama ıben zam yapılmasını istedim. Zira 
memleketin hayrına ise bir zam yapılır. Oy vermeyen vennesin. Biz mil
letin menfaati için bu zammı yaptık. Siz bilmezsiniz. Esikiden sigara pa
ketlerinin üzerinde Milli Müdafaa Vergisi alındığına dair yazılar vardı. 
Biz de savunmamızı sağlamlaştırmak için bu karara vardık.» 
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İCRAATIN İÇİNDEN 

29 Ekim 1985 

Ülkemiz ve dış ilişkilerimiz ... 

1980' den bu yana, dış ilişkilerimiz, çok daha geniş bir kapsam ka
zanmıştır. 

Bu dış ilişkilere, sadece siyasi değil, yepyeni ekonomik boyutlar ka
tılmıştır. 

Doğu'su, Batı'sı ile, özetle, gerek Avrupa, gerek dünya camiası için-
de bu ilişkilerimiz hangi yönde seyretmektedir? 

İzleyelim, dinleyelim, bilgi edinelim. 

Hayırlı akşamlar 

Değerli vatandaşlarım; 

Televizyon aracılığıyla beni, evine, kahvesine misafir eden sizlere, he
pinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Bu akşamki konuşmam öncelikle size, ama sonra da; Avrupa'sı, As
ya'sı, Amerika'sıyla beş kıtasıyla, tüm Dünya'ya yöneliktir. 

Türkiye, bugün, dünya gündemindedir. 

Hal böyle olunca, Türkiye hakkında, bilir bilmez, yetkili yetkisiz 
çeşitli ağızlarda, Çeşitli fikirlerler beyan edilmektedir. 

Bu akşam benim söyleyeceklerim bir de bizim, Hükümet olarak, 
İcraat olarak; Türkiye'mizi nasıl gördüğümüzü anlatmaya yöneliktir. 

Her zamanki gibi açık olmaya çalışacağım. Dobra dobra konuşaca
ğım. 

Sevgili vatandaşlarım; 

Bugün hepimizin bildiği gibi, hepimizin içinde yaşadığı gibi, mem
lekette bir enflasyon mevcuttur. Yani, nıspi bir hayat pahalılığı vardır. 

Ama, bugün memlekette, her alanda, daha iyi yaşamak isteyen, iler
lemek isteyen bir milletin elindeki imkanlarla yetinmemesi gerçeği de 
vardır. 
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Bunları ilk söz olarak niçin söylüyorum? 

Kendimize haksızlık etmeyelim diye. Ülkede mevcut nispi bir hayat 
pahalılığı yüzünden dış dünyaya karşı kendimizi ezik hissetmeyelim diye 
söylüyorum. 

Baktım da ... 
Son nüfus sayımının yaklaşık sonuçlarına göre; 51 milyonu aşan bir 

toplum olmuşuz. 

Bastığımız yerde toprak titrer. 

Ekonomik alanda ise, kimseye boynumuz eğik değildir. Kimsenin 
himmetine ihtiyacımız yoktur. 

Tüm dünya devletleri gibi, biz de dış borç alırız. Borcumuzu vaktin
de, vadesinde,· faizleriyle birlikte, tıkır tıkır öderiz. 

Çok şükür ki; Borç para bulmak, kredi almak için kırk kapının ipi
ni çektiğimiz günler geride kalmıştır. 

Bugün kredi vermek isteyenler bizim kapımıza gelmektedir. 

Bizim ekonomimiz iyiye, ileriye gittiği sürece; memleketimiz, dün
ya ailesi içinde, biliniz ki, çok daha mümtaz bir yer alacaktır. 

Sevgili vatandaşlarım; 
Türkiye'nin dış politikasını değiştirilmez bir biçimde Ulu Önder 

Atatürk çizmiştir. 

«Yurtta sulh, cihanda sulh!» demiştir. 
Yani bir bakıma ne kimseyi ez, ne de kimseye ezil, demiştir. 
Bizim de İcraat olarak; izlediğimiz yol, haliyle budu.r. 

Herhalde biliyorsunuz ... 

Şu son günlerde Avrupa Ekonomik Topluluğu Parlamentosu Tür
kiye ile olan ilişkilerini dondurma kararına varmış. 

Gerekçesi de şu : 
Bir yabancı parlamenter, Memleketimizde demokrasinin olmadığı-

na dair fetva vermiş. 

Fetva kendilerinin, bu memleket bizimdir. 
Geri kalan laf-ü güzahtır. Kendi bilecekleri iştir. 

Bizim ne kadar Avrupa ile birlikte yaşamaya ihtiyacımız varsa, Av
rupa'nın da aynı orada; bizimle yaşamaya ihtiyacı vardır. 

Bütün mesele; Türkiye'nin artık Avrupa'nın pazarı değil, Avrupa'
nın ortağı olacak düzeye gelmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Türkiye hakkında, 

Türk siyaseti, Türk Demokrasisi hakkında fetva verenlere, ahkam 
kesenlere, şunu sormak istiyorum : 

Memleketimizde 1975-80 arasında, kan gövdeyi götürürken akılan 
ner.edeydi? 

Çok iyi bildiğiniz gibi bir büyük badireden yeni sıyrıldık. 

Kendimizi bu sözde dostlar için yeniden ateşe mi atmalıydık? 

Değerli vatandaşlarım; 

Siz yüreğinizi ferah tutun. 

Bizim ekonomimiz iyi olduğu sürece, siyasi münasebetlerimiz ken-
di münasebetlerimiz kendi' gücümüz oranında, daima iyiye gidecektir. 

Bunu böylece bilesiniz. 

Bakınız. 

Son iki küçük yılda dört milyon dolar dış kredi almışız. 

Kredi adı üstünde iktisadi itibar demektir. 

İtibarı olmayana kim bir borç verir? 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarihinde ilk kez 800 milyon 
dolar dış kredi almış. 

Öte yandan İkinci Boğaziçi Köprüsü ve yeni otoyol projesi için 550 
milyon dolar kredi sağlanmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu'ya iş, enerji ve iber~ket getirecek Güneydoğu 
Anadolu Projesi için 800 milyon dolarlık dış kredi alınmıştır. 

Bir HamitaJbat Santralımız var. Sene başında işe girişildi. Sene so
nunda iş bitecek. 

Oraya da 175 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 

Türk Hava Yollan'na 7 tane uçak alınması için 400 milyon dolar dış 
kredimiz mevcuttur. 

Irak Petrol Boru Hattı için 300 milyon dolar kadar bir meblağ bu
lunmuştur. 

Ve nihayet, Akkuyu Nükleer Santralı için 1 milyar 300 milyon dolar
lık bir kredi ön anlaşması imzalanmıştır. 

Bu ve benzeri krediler kara gözlerimizin hatırına değil, izlenen akıl~ 
cı ekonomik politikalara verilmektedir. 
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Siyasi ilişkilerimiz hangi düzeyde olursa olsun, borcunu faiziyle bir
likte ödeyebilecek, yani karşısındakine kar sağlayabilecek bir Türkiye, 
daima kredi bulacaktır. 

Ve akılcı bir icraat ile gelen her kredi Türkiye'mizin en önemli me
selelerinden biri olan işsizlik derdine deva olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım; 

Biliyorsunuz, ayağımın tozuyla Am.erika'dan, Birleşmiş Milletler'
in 40. Yıldönümü Toplantısı'ndan yeni döndüm. 

Gelişmişi, azgelişmişiyle hemen hemen bütün dünya milletlerinin 
bütün dünya devletlerinin temsil edildiği bu toplantıda, şu iki hususu 
gördüm. 

Birincisi; Türkiye için her anlamda memnuniyet vericidir. 
Türkiye'nin dış itibarı hızla artmaktadır. Altı yıl önce «Avrupa'nın 

Hasta Adamı» diye adlandırılan Türls:iye'nin ayağa kalktığını herkes an
lamıştır. 

Türkiye'nin Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın en istikrarlı ve 
en güçlü ülkesi olduğu idrak edilmiştir. 

Gördüğüm ikinci husus ise; her anlamda iıbret vericidir. 
Doğal kaynakları, mad~nleri; 9rmanları, suları zengin; ker:ıdisi yok~ 

sul ülkelerin liderlerini gördüm. 

Buna karşılık, tabii kaynakları kısır, ama dünyanın en zengin ülke
leri arasına girmiş ülkelerin liderleriyle de görüştüm. 

İnsan kendine sormadan edemiyor... Gelişmenin sırrı nerede? 
Zengin bir toprak parçası üstünde yoksul bir ülke kalın.anın sebebi 

nedir? 

Birincisinin cevabını bulmak güç değil. Dünyanın bütün gelişmiş 
ülkeleri; yaklaşık yü.z yıldan beri, feragat ve fedekarlıkla çalışarak bu 
düzeye gelmişlerdir. 

2. Dünya Savaşı'nın tahribatına rağmen, bugün dünyanın imrendiği 
bir refah seviyesine erişmişlerdir. 

Çünkü .ciddiyet ve israrla, hiç bir taviz vermeksizin, ülkelerini mut
laka refaha götürecek doğru eJmnomik politikaları izlemeyi bilmişlerdir. 

Diğerlerine bakınca, yani zengin olması gerekirken yoksul kalmış 
ülkelere bakınca, hepsinde ortak bir hastalık gördüm. 

Bu ortak hastalığın adı; «Hayal Tacirliği»dir. 
Yani .bir ülke ekonomisinin kaldırılabileceğinden çok fazlasını vaad

eden, sonra ülkesi de, kendisi de bu vaadin altında kalan yöneticilerdir. 
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Hep söyledim ... Bir kere daha tekrarlıyorum; 

İki mislisine çıkarırsınız taban fiyatlarını. Arttırırsınız ölçüsüz de-
recede, memur, işçi maaşlarını ... 

Karşılığı nereden bulunacak? 

Banknot matbaası gece gündüz para basmaya başlayacak. 

İşte o zaman bizim kaşıkla verip, kepçeyle geri almak dediğimiz 
durum hasıl olur : 

Enflasyon, yani hayat pahalılığı % lOO'lere dayanır, % lOO'leri aşar. 

İcraat olarak bizim en çok kaçındığımız husus da budur. 

Sevgili vatandaşlarım; 

Türkiye gibi dünyanın en hasas bölgesinde bulunan bir memleketin, 
600 yılık bir cihan imparatorluğunun varisi olan Türkiye'nin; yakın kom
şularıyla bazı sorunları vardır. 

Böylesi sorunlar bir bakıma kazanılmaz. 
Ben bu akşam bu konµ üstünde daha fazla durmak istemiyorum. 

Şu hususu bir kere daha, ve önemle vurguluyorum : 

Türk Ekonomisi, üretkenliğiyle, ihracatıyla, kısacası kendi bilek 
gücüyle iyi yoldadır. 

Bakınız ... ihracatımız, son altı yılda 2 milyar 200 milyon dolar'dan 
8 milyar dolara yükselmektedir. 

Böylesine bir ihracat artış hızının dünyaya benzeri yoklur. 
Daha da önemlisi, ihracatımız içinde sınai mamul ihracatı, % 35'

ten, % 80'e yükselmiştir. 

Şu son 8 - 9 aylık rakkamlarla söylüyorum : 
6 yıl önce 770 milyon dolar olan sınai ürün ihracatımız bunun, 6 

milyar 440 milyon dolar düzeyindedir. 

Dünyada böylesi bir başarıyı göstermiş, ihracatının hızını da, yapı
sını da böylesine olumlu yönde değiştirmiş tek ülke Türkiye' dir. 

1979'da, Türkiye'mizi sıkıntılara sürükleyen petrol itıhalatının fatu
rası 1 milyar 700 milyoı;ı dolardı. 

Bugün, Türkiye'mizin petrol ithalatı, petrol faturası 4 milyar dolar-
dır. 

Hiç kuyruk, darlık, yokluk, karaıborsa var mı? 

Ne mutlu bize ki, dün denecek kadar yakın geçmişteki eksiklikleri
miz, bugün bir bakıma fazlalıklarımız olarak göze çarpmaktadır. 
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Dün ithalat güçlükleri nedeniyle yani, döviz yokluğu, kredi yokluğu 
nedeniyle, petrol başta olmak üzere, en hayati ihtiyaç madelerimizi ithal 
edemezdik. 

Bugün hiç bir malın sıkıntısını çekmiyoruz. 

Size bir bilgi vereyim; 

Tüketim maddesi diye görülen bir kısım ithalatımızın toplamı, 
3SO, bilemediniz 400 milyon dolar civarındadır. 

Yani 11 milyarlık ithalat içerisinde % 3 bile değil. 

Bu ithalat aylarca kaçakçılığı, karaborsayı, haksız kazancı önlediği 
gibi; Bu lüks tüketim malı ithalatından devlete vergi, toplu konut fonuna 
para akmaktadır. 

Geri kalan ithalalımız petroldür. Hammaddedir. Yatırım malıdır. 
Yani her kuruşumuz önce sizin gündelik refahınız ve memlektin 

uzun vadeli çıkarları için kullanılmaktadır. 

Değerli vatandaşlarım; 

Kim ne derse desin, biz gelişen, büyüyen bir millet . olarak, kendi
mize gerçekci açıdan bakmalıyız. 

Gündelik sıkıntılarımızla, dünya ekonomisi içinde işgal ettiğimiz 

yeri birbirlerinden ayırmalıyİz: . 

Gündelik sıkıntılarımızı, dünya ekonomisi içindeki yerimiz için bir 
ölçü, bir mehenk taşı olarak almamalıyız. 

Bugün dünyada Gelişmiş, azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler 
arasında, yüksek bir kalkınma hızını tutturmuş kaç ülke. vardır? 

Bugün dünyada hem kendini besleyen, hem de ürün fazlasını ihraç 
edebilen kaç ülke vardır? 

Bugün dünyada esasta bir tarım ülkesi iken, sınai üretimi ve sınai 
ihracatıyla kendi tarımsal gücünü açmış kaç memleket vardır? 

Özetle diyeceğim şu ki; 
fürkiye ekonomik anlamda doğru yoldadır. 

Ekonomimiz güçlendiği sürece dış politikadaki sorunlarımız da ay
nı oranda ve aynı hızda çözülecektir. 

Yeter ki biz, Milli Birlik ve Beraberliğimize dört elle sarılalım. 
Onun bunun lafına değil, onun bunun lafına rağmen, gelişen iktisa

di hayatımıza bakalım. 

Bu duygular içinde hepimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 
benim değerli vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI TURGUT 
ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM'si GRUP 

TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN BİR GAZETECİNİN 
SORUSUNA VERDİGİ CEVAP 

31 Ekim 1985 

Hükümetimiz irtica konusunda son derece hassastır. Konuyu dik
katli şekilde değerlendirmek gerekir. Bir memlekette irtica ve laiıklik 
münakaşaları ibu kadar çok yapılırsa, o vakit de normal jfbadetini yapan 
insanlara yanlış tesirler yaparız. 

Türkiye'nin ıbugün İslam ülkeleri ile ilişkileri son derece gelişmiş 
durumdadır. 1980 yılından önce islam ülkelerine ihracaatımız 200-250 
Milyon Dolarken bugün bu seviye 3,5 Milyar Dolara ulaşmıştır. 

Ülkemizin bugün ihracaat yapısınd2 büyük değişiklikler olmuştur. 
Eskiden sadece Tarım ürünleri satarken bugün sanayi ürünleri satış 
oranımızda büyük artış olmuştur. Şah ZG;manında İran'la olan ihracaatı
mız 10 Milyon Doları geçmediği halde bugün İran'a ihracaatımız 1 Mil
yar doların üzerindedir. 1979 senesinde 1 Milyar 700 Milyon Dolar olan 
petrol faturasına muıkabil, 200 Milyon dolar ihracaat yaptığımız bu ül
kelere simdi 4 Milyar dolara yaklaşan petrol faturasına mukaıbil bu ül
kelere 3,5-3,6 Milyar dolar ihracaat yapmaktayız. 

Bu ekonomi için yepyeni bir dengedir. Bu Türkiye için çok hayati 
bir durumdur. 

Türkiye'nin, islam ülkeleri ile ilişkileri dahi hu gelişme Batı' da bir 
nevi itiibar sağladı, 

Birtakım yanlış meseleler getirilerek, bu ülkelerin sevdiği insanlar 
veya liderleri aleyhinde bulunmamızın doğru olmadığını, kimsenin kim
seye içişlerine müdahale etmemesi gerektiğini, birtakım şeyler yapanlar 
varsa ilıgili makamlarımızın kanunlar çerçevesinde daima mani olduğunu 
ifade ettim. 

İrtica ıkonusuna gelince, kanaatimiz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulmuştur. Oraya verilmiş rakamlar vardır. Onlar da öyle ciddi şeyler 
olduğunu göstermiyor. Rakamlar gayet kesindir. Ama, bu demeık değildir 
ki, hükümet hassas değildir. Hassastır. Yalnız şuna dikkat ediniz, bu 
memlekette irtica, laiklik münakaşaları bu kadar çok yapılırsa, o vakH 
de, normal ibadetlerini yapan insanlara yanlış tesirler yaparız.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YANKI DERGİSİNİN 

KÜLTÜR POLİTİKASI ANKETİNE VERDİGİ CEVAPLAR 

4 Kasım 1985 

1 - Fikir, sanat ve ilim öncüleri tardından, ~d.Htürün çeşitli tarifleri 
yapılmıştır. Bu tariflerin ortak ıbir noktası vardır. O da, kültürün: «Bir 
milletin, kendine has yaşayış tarzı» olduğudur. Yani kültür, bir topluluğu, 
tarih içerisinde millet haline getiren maddi ve manevi değerler toplulu:. 
ğudur. Kültür, bir milleti, başka milletlerden ayıran özellikler manzume
sidir. Bu özellikleri, bir milletin dili, inanç sistemi, tarih şuuru, güzel 
sanatları, gelenek ve görenekleri şeklinde sıralayabiliriz. 

Siyaset ise çok .kısa ifadeyle: «İnsanları idare etmek sanatıdır. Kül
türün ve siyasetin hem kaynağı hem de hedefi olacaktır.» Ortak kaynak 
ve hedef, insan unsurudur. Bu bakımdan aralarında çok kuvvetli bir 
bağ vardır. Dolayısıyla kültürsüz bir siyaset, siyasetsiz bir kültür olamaz. 
Bir ülkenin siyasetçi_~eri ve Jdarecileri, kendi kültür değ.erlerini bilmedik
leri ve o kültür değerlerini yaşamadıkları, yaşatmadıkları, büyük bir ti
tizlikle korumadrkları takdirde, devletin çökmesin~, milletin ise Atatürk' -
ün ifadesiyle «Başka milletlerin avı olmasına» fırsat kazandırmış olurlar. 

Önemle belirtmek istiyorum ki, yeryüzünde sjyasi istiklallerini, va
tanlarını kaybeden bazı milletlerin, kültürlerini kaybetmedikleri takdir
de. bin yıl sonra bile olsa yeniden derlenip toparlandıkları, vatanlarını 
ve istiklallerini yeniden kazandıkları görülmüştür. Fakat kültürlerini kay
beden milletlerin, tarih sahnesine bir daha çıktı\k]arı görülmemiştir. 

Kültürünü, yani dilini, inanç sistemini, tarih şuurunu, gelenek ve 
göreneklerini sanatlarını ka~beden bir miller, hangi milletin kültür po
tasında erimişse artık o milletten olmuştur. Bu bakımdan her devletin 
asll vazifesi hem kendi milletinin kültür değerlerine sahip çıkmak, onu 
yaymak ve yaşatmak, hem de iktisadi gelişmeler sağlayarak, milletin hu
zurunu ve varlığını devam ettirmektir. 

2 - Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, kültürün millet ve devlet 
hayatımızdaki büyük önemini bildiği için: «Türkiye Cumhuriyeti'ni;,_ te
meli kültürdür» demiştir. 

Kültür kelimesi, dilimize Batı dünyasından girmiştir. Ziya Gökalp, 
kültür kelimesi yerine uzun süre «Hars :> kelimesini kullanmıştır. Bir kı-
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sım Osmanlı ve Cumhuriyet aydınlarımız ise «İrfan» kelimesini tercih et
mişlerdir. Haı:ıbiye Marşı' mızın bir mısra : «Kanla - irfanla kurduk biz bu 
cumhuriyeti» şeklindedir. Bu, «Milli Mücadele'den zaferle çıkarak ve 
kendi kültürümüzü birinci planda tutarak cumhuriyetimizi kurduğumu
zu» ifade etmektedirki doğrudur. Biz Milli Mücadele'den kültürümüzü 
kayıbetmediğimiz ve basiretli komutanlar emrinde çarpıştığımız için mu
zaffer çıktık. Vatanı mukaddes bilmeseydik, «Ölürsem şehit, kalırsam 
gazi» inancı içinde olmasaydık, kutsal değerlerimizi müstevli devletlerin 
düşmanlığına bırakmak istemeseydik nasıl savaşırdık? Batı'nın en kuv
vetli ordularını nasıl kovardık? Nitekim, Asya ve Afrika'nın çeşitli sö
mürge toplulukları da, kendi .kültürlerini kaylbetmedikleri için teknik 
alanda kendilerinden çok üstün olan sömürge devletlerine karşı giriştik
leri bağımsızlık savaşlarından zaferle çıkmışlardır. Asya'nın ve Afrika'nın 
yerli kültürü, Batı'nın tekniğine rağmen, ait olduğu topluluklara istiklal 
kazandırmışlardır. 

Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra, milli kültürümüzün çeşitli 
kayn~klarını geliştirmek için çok ciddi atılımlarda bulunmuştur. Türk 
dilini, ıkendi kaideleri içinde geliştirmek, tarih şuurunu, yeni baştan can
landırmak ve yaşatma'k için Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu 
faaliyete geçirmiştir. Yurt Bilgisi dersleriyle, yeni nesillerimize Türk kül
türünün zenginliklerini öğretmeye çahşmıştır. Güzel sanatların çeşitli 

dallarında, yeni hamlelere girişmemiz için yeni okulların, konservatuvar
ların açılmasını gerçekleştirmiştir. 

Atatürk'ten sonraki Cumhuriyet Hükümetleri de, Tevhid-i Tedrisat 
Kanununun ruhuna uygun olarak, gençlerimizi milli bir eğitim ve öğre
tim süzgecinden ·geçirmeye çalışmışlardır. Milletimjzin gelenek ve göre
neklerine saygılı olmuşlardır. Halkımızın el sanatlarının geliştirilmesine 
imkan hazırlamışlardır. 

Ayrıca, her cumhuriyet hükumeti, gerek icra programlarında gerek
se planlı dönemlerin beş yıllık planlarında kültür politikalarının esas
larını tes bit etmişlerdir. 

Devlet Planlama Teşkilatımız, 198 l yılında, yurdumuzun eşitli ilim 
fikir ve sanat adamlarının katılmasıyla, çok ciddi bir inceleme yapmış, 
hükümetlerin milli kültür politikalarına ışık tutacak bir eseri, Milli Kül
tür adıyla yayınlamıştır. 

1982 Anayasamız, kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi ıçın 
çeşitli amir hükümler koymuştur. Anayasamızın 24 maddesi din ve vic
dan hürriyetini teminat altına, almıştır. Din, bizim kültür kaynaklarımız 
arasında önemli bir yere sahiptir. Musikimizin, edebiyatımızın, mimari
mizin, hat sanatımızın, tezhib, ebru, minyatur sanatlarımızın doğmasında 
ve gelişmesinde dinimizin büyük etkisi olmuştur. 
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Anayasamızın 25. ve 26. maddelerinde «Düşünce ve kanaat hürri
yeti», «Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti» 

Anayasamızın 27. maddesinde «Bilim ve sanat hürriyeti» diğer mad· 
delerinde «Basın Hürriyeti», «Süreli ve süresiz yayın haıkkı», «Eğitim ve 
öğretim hakkı»~ «Sosyal güvenlik hakkı'> teminat altına alınmıştır. Kül
tür hayatımızın canlı tutulmasında ve yayılmasında bu hakların büyük 
önemi vardır. Aynı şekilde; Anayasamızın 64. maddesinde «Devlet, tarih, 
kültür ve. tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu 
amaçla destekleyici ve teşrvik edici tedbirler alır» amir hükmü yer almış
tır. 

64. maddede «Devlet, sanat faaliy~tlerini ve ~anatçıyı korur, sanat 
eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve 
sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır» denilmektedir. 

65. maddede, Devlet, ekonom~k istikrarı korumakla, gözetmekle, 
mall kaynakları yeterli ölçüde değerlendirmekle, yükümlü kılınmıştır. 

Mali imkansızlıklar içerisinde bulunan, zamanlarını sadece karnını 
nasıl doyuracağını, sır.tının nasıl pekişeceğini düşünmekle geçiren kimse
lerin, araştırmadan. incelemeden, eser vermeden mahrum kalacağı dü
şünülürse, bu maddenin de. kültür hayatımızla çok yakından ilgili olduğu 
anlaşılacaktır. .. -

Nihayet Anayasamızın 134. maddesi «Atatürk kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu'na, «Tür.k kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilim
sel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak» görev-
1.erini vermiştir. 

Belirtilen maddelerden de anlaşılacağı gibi, bugünkü ve yarınki 
Cumhuriyet hükümetleri, kültür politikalarını, Anayasamızın konuyla il
gili amir hükümleri doğrultusunda tesbit etmek medburiyetindedirler.» 

Hükumetimizin bu sahalarda yaptıkları faaliyetlere örnek qlmak 
üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterebiliriz : 

Günümüze kadar devletin el atmadığı cezai müeyyidelerin dışında 
sinema - video sahasında iki sene süren çalışmalar neticesinde bir sinema -
video kanunu taslağı hazırlanmış, TBMM'nin iki komisyonundan geç
miştir. 1986 senesi içinde kanunlaşacağı kanaatindeyiz. Bu konuda bat
makta olan Türk sinema sanayii kendi içinde güçlendirilecek uluslararası 
sektörde kendisini kabul ettirecektir. 

Yapılacak olan co -prodüksiyonlar Türkiye'nin gerek sanatsal ge
rekse tanıtılması açısından önemli bir rol oynayacaktır. 
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Ayrıca, dünyada ve Türkiye' de yeni olan video bir zaptırap altına 
alınarak korsan videculuk (ideoloji'k amaçlı ve porno türü) yapımları 
devletin ıbelirleyeceği sistemler içinde yerini alacaktır. 

Bunun yanısıra, Tiyatro, Senfoni Orkestraları, Devlet Opera ve Ba
lesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Tüzüğü ve benzeri sahalarda çalış
malar devam etmektedir. Bütün bu ve buna benzer yoğun çalışmalar hü
kCunetimizin kül tür sahasına verdiği önemi ifade etmektedir. 

Dün olduğu gibi bugün de, milletlerarası ilişkilerde her devlet, kendi 
sosyal durumunu kuvvetlendirmek, kendi siyasi varlığını devam ettir
mek, kendi ekonomik yapısını zenginleştirmek için hareket etmektedir. 
Devletlerin, ıkendi menfaatlerine ters düşen konularda bilrek ve isteyerek 
fedakarlıklarda bulunduklarına şahit olmuyoruz. Bir milleti, bir devleti 
ayakta tutan, kendi milli kültürü olduğuna göre milletlerarası ilişkilerde 
kültürlerin ağırlığı inkar ka!bul etmez bir gerçektir. 

Düşünce ve ·sanat hayatımızda, kültür ya!bancılaşmasının geniş çapta 
yaşandığına inanıyorum. Buna rağmen dar bir çerçevede kültür yaban
cılaşmasının yaşandığını da inkar etmiyorum. 

Demokrasi rejimlerinde düşünce ve sanat ddamları belirli ölçüler 
içerisinde bir serbestiye sahiptirler. Dünyayı gezme, sözlü ve basılı yayın 
aracıl!ğıyla çeşitli kültürlerden etkilenme imkanlarıyla yaşamaktadırlar. 

Tanzimat hareketiyle birlikte, Batı dünyasınm roman, hikaye, ti
yatro, opera, bale, senfonik müzik, resim, heykel, sinema ... gibi kültür 
çalışmalarına ve tekniklerine yönelmeye başladık. Bir kısım düşünce ve 
sanat adamlarımız, bizim yerli ve milli ruhumuzu bu kalıplar içerisinde, 
Batı tekniğiyle işleyerek yeni ve güzel eserler meydana getirdiler. Bazı 
sanatçılarımız ise tamamen kopyeci bir ruhla hareket ederek bir kültür 
yabancılaşması içine girdiler. 

Birinciler, bizde de, Batı' da da orjinal olarak kabul edildiler, itibar 
gördüler. İkinciler, kendi köşelerinde basit kopyeciler ve taklitciler ola
ra!k yaşadılar. Üstelik, Batı'nın bazı kültür değerlerini, sanat yoluyla bi
zim genç nesillerimize telkin etmeye başladıklarında zaman zaman bü
yük huzursuzlukların doğmasına sebebiyet verdiler. 

Bazı yeniliklerden neyi kasdettiğiniz anlaşılmıyor. Biz millet olarak 
her yeniliğe açılmalı mıyız? Her yenilik mutlaka güzel ve fay~alı mıdır? 
Millet olarak her eskiyi atmalı mıyız? Eski olan her şey mutlaka yanlış 
ve faydasız mıdır? Yeninin de, eskinin de bir ölçüsü olmalıdır. Mehmet 
Akif'in dediği gibi «Yeni, yeni olduğu için alınmaz, güzel, doğru ve fay
dalı olursa alınır. Eski, eski olduğu için atılmaz > yanlış ve faydasız ol
duğu için atılır.» 
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Çağdaşlaşma ve Batılılaşma kavramları da biııbirinden çok farklı
dır. Batılılaşma, kültürde, sanatta, yaşayışta, teknikte aynen bir Batılı 
millete benzemedir. Çağdaşlaşma ise bir milletin Batı tekniği ve ilmi içe
risinde kendi ruhuyla yaşamasıdır. Japonya, çağdaş medeniyet seviyesin
de bir Japon gibi yaşamaktadır. Batı'nın Fransa'sı, Almanya'sı, İngilte
re'si ... Teknik alanda birbirlerine yakın noktalarda bulunmaktadırlar. 
Ama bir Fransız kültürüyle bir Alman ve İngiliz kültürü arasında Çoık 
büyük farklılıklar vardır. Medeniyetin ::.ı.imetlerinden, Alman İngiliz'e İn
giliz İtalyan'a benzemeden istifade ederek yaşamaktadır. Biz de bir Türk 
gibi yaşayarak bir Türk gibi düşünerek çağdaş medeniyetin ilminden ve 
tekniğinden yararlanabiliriz. Bu, tarihimizden v~ kültürümüzden bizi 
koparmaz. Her millet, sürekli bir gelişme ilerleme içerisindedir. Kültür 
millidir. İlim ve teknik ise milletlerarasıdır. Ona mutlaka sahip çıkılma
lıdır. 

Bu konuda, zamanımızın büyük tarihçi filozofu A. J. Toynbee, me
deni milletlerle karşı karşıya kalan devletlerin ya kendi kabuklarına çe
kildiklerini.. sıkısıkıya geleneklerine bağlı kaldıklarını, ya da medeniyet 
dünyasından uza!k kalan devletlerin kendilerini koruyaıbilmek için o 
medeni milletlerin silahlarıyla silahlandıklarını ifade etmektedir. 

Toynbee, birincj yolun bir felaket doğuracağım., ikinci yolun ise bir 
sakıncası olduğunu ortaya koymuştur. Bu Batı'yı sadece taklitle yetin
mek, araştırıcı, yaratıcı olmamak zaafıdır. 

Bu konuda Atatürk'ün görüşleriyle Toynbee'nin tesbitleri arasında 
bir farklılık yoktur. 

Atatürk, pek çok beyanında Batı'yı olduğu gibi . taklit etmeyeceği
mizi, gençlerimizin ve milletimizin «atinin medeniyet ufkundan, araştır
maları ve incelemeleriyle ilmi çalışmalarıyla» yeni bir güneş gibi doğa
cağını belirtmiştir. Doğu ve Batı dünycısının kültürleri arasında ezilip 
kalmayacağımızı ifade tmiştir. 

5 - Cumhuriyet devrinde girişilen 1kültür hareketlerinden bazıları 
tamamen milli bir çerçeve içinde kalmıştır. Dil, tarih, inanç sistemi, 
folklor .. çalışmaları gibi. Bazıları da Batı dünyasından alınarak bizim 
yaşayışımıza uygulanmıştır. Alfabe, hukuk, kılıkkıyafet konularındaıki 
yeni değişiklikler gibi. 

Bu değişiklikler bize Batı dünyasının zor kullanması sonucunda 
gelmemiştir. Milletin o çöküş döneminden çıktıktan sonra yeni cumhu
riyetin rejimi dolayısıyla duyduğu ihtiyaçlardan doğmuştur. 

6 - Çağımızin büyük devletleri, kendi kültürlerini adeta bütün 
yeryüzüne yayma!k için çok geniş çaplı bir çalışma içindedirler. Bu ko-
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nnda çeşitli devletlerin dış ülkelerde milyonlar, milyarlar harcayaraık 
kurdukları kültür merkezlerine bakmak yeter. Bu bakımdan çağımızdaki 
kültür savaşlarını görmemek veya önemsememek, zamanla giderilmesi 
mümkün olmayan büyük felaketler doğuracaktır. 

Eskiden millet tarifi yapıhrken, «Aynı dili konuşan, aynı kanı ta
şıyan, aynı ülküyü taşıyan insanların meydana getirdikleri birlikten» 
bahsedilirdi. 

İnsanların kanını d~ğiştirmek e~bett e mümkün değildir. Ama insan
lara yeni kültürler kazandırmak mümkündür. Çağımızda milletler, artık 
kültür bera!berliğiyle de tarif edilmektedir. Kültür savaşlarının gerçek 
sebebi işte bu noktada yatmaktadır. Her millet, kendisi gibi düşünen 
kendisi gibi yaşayan, milletler camiası meydana getirmek istemektedir. 
Bu bir yerde taassub ifadesidir. Çünkü Anatol France'ın belirttiği gibi 
«Medeniyet toleranstır» Her millet birbirinin kültürüne saygılı olmalı

dır. Bütün dünya milletlerinin kültürü çok ren:kli, çok zengin, çok se
vimli bir manzara meydana getirmekte yaşamayı dünyayı zevkli kılmak
tadır. 

Dünyayı bir veya birkaç kültür çerçevesi içerisine almak tek renkli, 
tek nakışlı bir kilim dokumaya çalışmak gibidir. Halbuki kırk nakışlı 
ve çok renkli kilimler ne kadar değişik ve güzeldiı ler. 

Dünya milletleri birbirlerinin kültürlerine saygılı oldukları müddet
çe dünya sulhu da uzun ömürlü olacaktır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL TİCARET VE KÜÇÜK 

SANAYİ TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFLERİ GENEL KURULUNDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Kasım 1985 

Ülkemizin ekonomik tercihinde serbest teşeb hüsün önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Serbest ticaret anlamı içinde üreticilerin kalite yarışma
sına girdiklerini görmekteyiz. Bugün Türk Sanayicisi, yabancı mallarla 
rekabet eder duruma gelmiştir. 

Bugün Ülkemizde en önemli problemlerin basında mesken meselesi 
gelmektedir. Bunun kaynaklarını imkanlar ölçüsünde bulmaktayız. Me
sela 150 liraya mal olan yabancı sigarayı piyasaya 500 liranın üzerinde 
vermekteyiz~ bundan doğan · fonu Toplu Konut Fonuna aktarmaktayız. 

Hükümet olarak düşUncemiz vergilendirmenin makul ölçüler içinde 
olması ve herkesin ödeyebileceği ölçüde alınmasıdır. · 

«Bir milyon lira kazanan yüzde 10 vergi makuldur. Ama ben yüzde 
60 vergi alırsam adam vergi kaçırır, kaçırmakta da haklıdır. Bizim felse
femiz şudur: Vergi makul ve nisbetli.olmalıdır. Eğer bu makul ölçülerde 
de vergi kaçırılıyorsa en ağır ceza verilmelidir.» 

Ülkemizin dış dünyada itibarı her geçen gün artmaktadır. Daha önce 
mal aldığımız ülkelere mal satmaktayız. Eskiden Kilis'e, Suriye'den mal
lar gelirdi. Şimdi Bizden Suriye'ye mallar gidiyor. Aldığım rapordan öğ
rendiğime göre iki kalem mal geliyormuş. Bunlardan biri sigara kağıdı 

diğeri oyun kağıdı. Dikkat edilirse bu iki kalemde manapoldur. Biri Te
kel, diğeri Kızılay' dır. Eğer bunlarda serbest bırakilırsa onlarda Suriye'ye 
gidecek. 

Hükümet olarak sosyal adaleti, parti programında birinci planda 
tuttuk, güçlülere güçsüzlere ezdirmedik. Zenginden daha çok alıp fakir
lere vermeye çalışmaktayız. Biz hayal tacirliği yapmadık. Her yaptığımız 
işin ekonomik tarafını gördük. 

Parti programında ortaya attığımız ortadirek konusunu yanlış değer
lendirdiler. Bizim ortadirek dediğimiz grup toplumumuzun tabanıdır. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL ;RAMİ'DE YAPTIRILAN 

KURU GIDA TOPTANCILARI ÇARŞISININ AÇILIŞINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

4 Kasım 1985 

Bugün ülkemizde her alanda büyük bir gelişme müşahade edilmek
tedir geçmiş yıllarda ticaret yapmayı yanlış bir iş gibi gösterenler görül
müştür. 

İktidarımız ticaretede en az sanayi faaliyeti kadar önem vermekte-
dir. 

İstanbul'un belli problemlerinin üstüne gidilemediğinden o prob
lemler bu şehir için kangran hale gelmiştir. Ancak bizim iktidarımız dö
neminde bütün bunların üstüne gidilmiştir ve gidilecektir. Mesela hepi
mizin bildiği asırlık ilgisizliğe uğramış Haliç'in temizlenmesinin şimdi 

kısa bir zamanda halledilmek üzeredir. 

Büyükşehirlerde götürülen hizmetler konusunda büyük mesafeler 
alınmıştır. Biz iktidar olarak hızlı bir iktidarız, bize yetişemedikleri için 
bize (yanlış yapıyorsunuz) diyorlar. 

Bugün hizmete açacağımız bu tesisler 3 -4 ay içinde tamamlanmış
tır. Bu işe başlandığı zaman bu işin bu kadar sürede biteceğini kimse 
beklemiyordu. Aynı şekilde bugüne kadar 52 bin yataklı yurt kapasitesi 
bulunmaktayken, bizim iktidarımız döneminde bu kapasiteye bir yıl 

içinde 42 bin yatak daha ilave etmeyi başardık. 

Bu tesislerde esnafımız daha iyi bir çalışma ortamı bulabilecekler, 
daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulmuş olacaklardır. 

Bütün çarşı esnafına bol kazançlı günler dilerim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 

JAPON İŞADAMLARINA YAPTIGI KONUŞMA 

5 Kasım 1985 

Sizleri Türkiye' de görmekten dolayı çok memnun oldum. Ben 
1969'dan bu yana Japonya'ya 15 defa gittim, her seferinde Japon hükümet 
yetkilileri ve iş adamları ile çok çeşitli görüşmeler yaptım. 

Biz Türkiye olarak Japonya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için özel
liklede iktisadi ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için son yıllarda bü
yük gayret gösterdik. 

Önümüzdeki yıllarda Türk - Japon münasebetlerinde büyük geliş
meler elde edileceğine inanmaktayız. 

Benim bildiğ'im Japonlar çok dikkatli adım atarlar, onun için müna
sebetlerimizin gelişmesi biraz zaman alacaktır. 

Türkiye olarak Japonya'ya benzeyen, özel sektörün rekabet gücüne 
dayalı bir serbest ekonomik politika uygulamaktayız bu metodoloji ben
zemesi iki ülke arasında çok sayıda ve sahada işbirliği imkanlarını ortaya 
çıkarmıştır. Bu imkanlar, münasebetlerimize paralel gelecektir. 

Heyetinizde dikkatimi çeken bir başka husus bulunmakta, oda he
yetinizin çoğunluğunu gençler teşkil etmekte. Gençler da!ha atak olurlar. 
İnşallah bu durum münasebetlerimizede yansır. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
TURGUT ÖZAL'IN TBMM'Sİ PARTİ GRUBU TOPLANTISINDAN 

SONRA YAPTIGI AÇIKLAMALAR VE GAZETECİLERİN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

5 Kasım 1985 

Parti Grubu Toplantısında grup üyesi milletvekili arkadaşlarımıza 

çeşitli konularda bilgi verdik. Özellikle vergi islah paketi üstünde görüş
tük. Ayrıca vergi çalışmaları ile ilgili olarak şu açıklamada bulundum. 

«Peşin vergi tabiri yanlış kullanılıyor. Peşin vergi değil stopajdır 
bu. Bize peşin vergi diye gelmiştir, ama biz peşin vergiyi kaldırdık, onun 
yerine stopaj usulü getirdik. Gelir Vergisi ve kurumlar vergisi stopaja ta
bi olacaktır. Hatta bu konuyu işadamları ile yaptığımız toplantıda onlara 
da izah ettim. Hadisenin iki tarafı vardır. Birisi vergiyi toplamak, ikincisi 
de devletin gelirini daha iyi ihale getirmektir. Devletin gelirini daha iyi 
hale getirirsek, bundan hepimiz istifade ederiz. Hem yatırımlar bakımın
dan, hem de enflasyonu kontrol bakımından» 

.Ayrıca grupta yaptığım açıklamalarda Anavatan Partisinin ve Hükü
metin gerektirdiği reformlardan bahsederek dedim ki «Memleketimizde 
geçtiğimiz yıllarda özellikle Anavatan Partisi ile beraber birçok sahada bü
yük reformlar yapılmıştır. Hatta bazılarının bunu bir nev'i kansız ihtilal 
şeklinde söyleyebileceğini de belirtebiliriz. Siyasi atmosferde >yepyeni bir 
partinin çıkarak büyük bir çoğunluk sağlaması hem mahalli seçimlerde 
başarılı olması başlı başına bir değişikliktir» dedim. 

Bizim iktidarımız döneminde Türkiye' de tabular yıkıldı. Tabuların 
başında özellikle içeride üretilen şeyleri kullanınız, dışardan birş·ey alma
yınız, espirisi vardı. Bugün Türkiye' de ne üretiliyorsa, dışarıdan da o 
gelebiliyor. Bu bizim ekonomimizin canlandırılmasında büyük rol oyna
mıştır. Geçen gün Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini güneye yolla
dık. Hudut ticareti meselesini misal olarak verdim. Hudut ticareti mese
lesine bakalım diye. Bir vakitler Türkiye'ye karşı ülkelerden devamlı 
kaçak eşya gelirdi. Bugün iş tersine dönmüştür. Büyük çapta bizden gi
diyor. Yalnız iki kalem dışardan geliyor. O iki kalemden birisi sigara 
kağıdı, diğeri oyun kağıdıdır. Hudut ticareti üç kapıya çıkıyor. 
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Bunun dışında grub toplantısında Anayasanın 84 üncü maddesi ile 
ilgili görüşlerimizde açıkladık. O konuda da şunu söylemek isterim; 

Sizin de bildiğiniz gibi 84 üncü madde ile ilgili kısa bir süre önce 
partilerin düşüncelerini araştırdık. 84 üncü madde üzerinde partilerle 
bir noktaya varmak mümkün değildir. 

Grup başkanvekillerimiz milletvekilleri ile bazı temaslar yapıyorlar. 
Eğer sayıyı bulursak o vakit bu maddeyi değiştirecek ve milletvekilleri
nin de belli bir sürede istedikleri yere gitmelerine yardım edebilecek, bir 
sistemi oturturuz bu mümkün olmazsa ipin ucunu bırakınb. 

S o r u : Kamuoyu yoklamalarında SHP'nin birinci parti olarak gö
zükmesini ve ANAP'ın oy kaybını nasıl değerlendiriyorsunuz. 

Cevap: Bu meseleyi bir atletler manzumesi olarak düşünürsek, 
atletler yarışa girince birisi çok kuvvetli diğerleri çok zayıfsa öndeki at
letin performansı düşer. Bu bakımdan bu iki parti birleşerek kendilerini 
güçlendiriyorsa, biz bundan sadece memnun oluruz. Bu bizim çalışma ve 
kendi hatalarımızı daha çabuk görme azmimizi kuvvetlendirir. Kim daha 
iyi yapıyorsa, millet onu seçer. 

Kamuoyu yoklamalarında bazı basın organları biraz acele ediyor
lar. Bu gibi yoklamalarda resmen birleşmenin üzerinden iki buçuk ay 
geçtikten sonra araştırma· yapı.lırsa, daha doğru neticeler alınır. Sonra 
kamuoyu yoklamalarında ayrı ayrı oyların toplanmaması icaıb eder. Çün
kü hadisenin ne olduğu teşkilatlar yerine oturduğu zaman ortaya çıkar, 
elma ile armut bazen toplanmaz. 

Ayrıca, kamuoyu yoklamaları normal olarak seçim zamanı hariç 
iktidar partisinin çok lehinde değildir. Seçim zamanında şartlar değişir, 
çünkü normal zamanda memnuniyetsiz olanlar konuşurken memnun 
olanlar bunu ifade etmezler. Ama biz kamuoyu yoklamalarının hepsine 
dikkat ederiz. 

Soru : Seçim tarihinde bir değişiklik olabilirmi? 

Cevap : Ana seçim 1986 Haziranından 1987 Kasımına kadar ki bir 
tarihte yapılabileceği, ancak henüz bir karar verme safhasına varılmadı. 
1987'de erken seçim de olabilir veya olmayabilir. Hiçbir şey söyleyemem. 
Biz beş sene için yetki aldık. Ama istersek ~rken seçim yaparız. O da 
Meclisin elinde. Biz oy kaybetmedik 25 Mart mahalli seçimlerinden bu 
yana 53 yerde mahalli seçim yapıldı iddiaların aksine oy kaybetmedik, 
kazandık ancak mahalli seçimlerde alınan sonuçlar genel seçimler için 
ölçü olamaz. Kamuoyu yoklamaları da bir ölçü olamaz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN YENİ ASIR GAZETESİ 

MUHABİRİ İLE YAPTIGI MÜLAKAT 

6- 7 Kasım 1985 

Soru : Sayın Başbakan, ANAP'ı kurar.ken, o günün şartları altın
da geleceğinize inanıryor muydunuz? Yoksa :bir sonraki genel seçimlere 
kadar et'kin bir muhalefet partisi olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? 

Cevap : lBen ıbu yola çıktığım zaman, hiç tereddütsüz iktidara ge
leceğimize çok ıbüyük bir şekilde inanıyordum. Muhalefet partisi olarak 
kalacağımıza en ufak bir ihtimal bile vermiyordum. En fazla partimiz 
seçimlere sokumazdı.. Ama seçimlere girdiğimiz anda, iktidarı ekseri
yetle alacağımıza hatta .koalisyonsuz alacağımıza inanıyordum. Sadece 
en fazla oy alan parti değil, teık başına iktidara gelecek bir parti olaca
ğımızdan kesinlikle emindim. 

S o r u ~ Sizin partinizin iktidara gelmesi yurt içjnde olduğu kadar 
yurt dışında da bir etki yapacaktı. Dış dünya sizin iktidara gelmenizi na
sıl karşılayacaktı? Bunu nasıl tahmin ediyordunuz? 

Cevap : Genelde dış dünya da içerdekilerden farklı düşünmüyor
du. Ben böyle tahmin ediyordum. İçerdeki belli çevrelerin düşünceleri, 
bizim yüzde 10' dan fazla rey alamayacağımız şeklindeydi· . Dişarısı da ge
nelde bu şekilde düşünüyordu diyebilirim. Çünkü o haberler de nihayet 
içerden gidiyordu. Buna ait bir hatıramı anlatayım .. Benim .her tarafta 
eski yıllardan beri tanıdığım dostlarım vardır. Japonya' da da iyi tanı
mrım, genellikle Arap aleminde de iyi tanınırım, :Avrupa ve ABD' de de iyi 
tanınırım. Bu ülkelerle iyi münasebetlerin;ıiz vardır. Planlama Müsteşar-
1Jigım, Başbakanlık Müsteşarlığım ve Başbakan Yardımcılığım dönemin
de bu münasebetler büyük çapta kurulmuştur. Bu bakımdan ıbeni terdh 
ettiklerini, yani genelde benim kazanmamı arzu ettiklerini · biliyorum. 
Ama onların da aldıkları bilgilere ıgöre (ki bu bilgiler yine belli çevreler
den gelir) benim fazla rey alamayacağım şeklinde ıbfr kanatleri vardı. 

Nitekim ıbu ~onuları en iyi İngilizler takip eder. 

BirgUn hiç unutmuyorum biz Şişli'·deki Sadıklar Apartmanı'nda ça
lışırken şimdiki İngiliz Sefiri beni ziyaret etti. Bunlar devamlı olaraık 
memleketlerine Türkiye' deki siyasi durum hakkında ibilgi veriyorlardı. 
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Bir ara (ne rey alırsınız?) diye sordu. Bende, (iyi rey alırız) dedim. Se
fir, (rey alamazsanız yani hu reyleri alamayacağınızı bilseydiniz, öbür 
partiye iltihak etmez misiniz? Eğer yüzde lO'dan az rey alırsanız yazık ol
maz mı?) gibi laflar söyledi. Ben de (siz herhalde benim Yüzde lO'dan 
aşağı rey alacağımı tahmin ediyorsunuz· Ama durum böyle olmayacak) 
dedim. Adam güldü. gitti. Aradan zaman geçti, biz seçimleri kazandık. 
Şimdi İil!giliz Sefiri'ni gördüğüm yerde (sen beni yüzde 10 biliyordun) 
diye hep takılırım. Kendisi de (yanlış tahmin etmişim) diye gülüyor. 

Bu genelde de böyledir. Yoksa şimdi de filanca, falanca destekledi 
gibi şeyler yazılıyor, hiç böyle birşey yok. Ne dışardaki belli çevreler, ne 
de içerdeki belli çevreler tbizim yüzde 10' dan fazla rey alaca~mızı tah
min etmemişlerdi. Bu kesindir. Millet de bu işi saklamıştır. Benim bildi
ğimi Millet de belli etmemiştir. Bu enteresan bir !hadisedir. Bunun da 
çok tipik misalini Kayseri yakınlarında gördük. 

Orta Anadolu insanı çok heyecanlı değildir. ·Bazı bö1gelerimizde he
yecan fazladı. Karadeniz insanı heyecanlıdır. Anadolu insanı daha ses
siz sakin .durur. Adamın biri uzun süre yüzüme baktı, baktı sonra dos
doğru yanıma geldi ve «sen hiç merak etme ıbu rey senin· Bu milletin reyi 
de senin. Hiç merak etme, kimseye de söyleme» dedi. 

Bir Çanakkale'de aynı lafı söylediler. Yani bir nevi saklayarak .. 
Ada, (sana birşey olmasın diye söylemiyoruz) diyor adam. Enterasan bir 
hadiseydi bu .. Gezerıken kızlar, :kadınlar çiçek atıyorlardı. Bazıları da ce
sur, otobüsün önüne çıkıyor ve otobüsü durduruyordu. Adana Dörtyol'
da bir kadın otobüsün önüne çıktı ve otobüsü durdurdu. (İn aşağı) dedi.. 
Kadın oturaklı bir kadın .. (Peki inelim) diyerek aşağı indik.. (Dur baka
lım) dedi· Evine gitti ibir kap süt getirdi ve (iç bu sütü) dedi. Sütü bana 
içirdikten :sonra (Allah seni korusun. Menderes' e benzetmesin) dedi ... 

Soru : - Vetoların sayısı sizinki ile MDP'ninki aynı oranda oldu .. 

C e·v a p : - Hayır aynı değildi. Bizim ki fazla oldu. İki tür1ü veto 
vardı. Bir tailesi milletvekillerine diğeri rkuruculara. Biz kurucularda tam 
geldik, ·limitte, 30 rakamında kaldık. 

S o r u : - Yakın çalışma arkadaşlarınızdan hangisinin veto edil
mesi sizi çok üzdü? 

C ev a p : - Bilhassa 'kurucu olan arkadaşlarımın veto edilmesi be
ni çok üzmüştür. Ama bütün o kurucu olan arkadaşlarımız veto edilince 
ayrılıp gitmediler. Bizimle beraber sonuna kadar çalıştılar. 

S o r u : - Sizin parti çalışmalarınız sırasında en fazla · güç aldı
ğınız kişi kimdir? 
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.Cevap : - Benim bu :konuda en fazla güç aldığım kimse karım
dır. Semra Hanım beni tam manasıyla desteklemiştir. Sıkıntılı zamanla
rımda en fazla yardım ·eden o' dur. En büyii'k destekcim o' dur. Tabii onun 
yanında canla başla çalışan .kurucu arkadaşlarım var. Başından geri bi
zimle beraber bu işte çalışan kişileri de sayabilirim. Hüsnü Doğan, Adnan 
Kahveci, Mehmet Keçeciler. Keçeciler, kurucu değildi, olamadı. 

Soru : - Başbakan Yardımcılığı'ndan ayrıldıktan sonra Side'ye 
gittiniz. Burada Bülend Ulusu ile uzun süren lbir görüşme yaptınız. Bu 
görüşmede Ulusu'ya partinize katılması için bir çağrıda bulundunuz mu? 
Veya Ulusu size parti kurma düşüncesinden bahsetti mi? 

Cevap : - Ben 13 Aralık 1983'de istifa etmiştim. 14 Aralıık'ta da 
istifam ilan edildi. Başıbakan Yardımcılığından ayrıldıktan tam bir buçuk 
sene sonra 13 Aralık 1983'de Başbakan olarak aynı merdivenlerden çık
tım. Bülent Bey Antalya'ya geldiği zaman daha partiler kurulmamıştı. 
O zaman bayramdı zannediyorum. Kendisi Orman Kampı'na gelmişti. Ben 
de Başbakan olarak onu ziyarete gitmiştim. 

S o r u : - Bu görüşmede partinize katılması için bir çağrıda bu
lundunuz mu? 

Cevap : - O zaman parti konusunu daha konuşmamıştık. 

S o r u : - Kendisi size parti kurma düşüncesinden bahsetti mi? 

C ev a p : - O sırada daha o konuyla ilgili hiçbir konuşma olmadı. 
O sırada daha Anayasa oylaması bile yapılmamıştı· 

Turgut Özal'la konuşmamızı sürdürüyoruz. Bu 'bölümde Özal, parti 
kuruluş çalışmalarını ve 6 Kasım gecesinin heyecanına değiniyor . 

.S o r u : - Parti çalışmalarınız sırasında size en fazla cesaret veren 
olaylan anlatabilir misiniz? 

Cevap : - füzim esas itibariyle 1hiçbir güç çevresinden, kendinde 
güç olan eski siyasilerden, veyahut o günün güçlülerinin !hiçbirinden des
tek görmedik. Herkes bize kaybedecek veya çok az rey alacak gözü ile 
bakıyordu. Tabii hu şartlar altında olduğunuz zaman da güçlü çevreler
den yardım ve destek göreme:tsiniz. Fakat beni ençdk güçlendiren hadise, 
gezdiğimiz yerlerdeki insanların iba;kış tarzıdır. Bugün dahi aynı şeye dik
kat ederim. 

Çdk kuru kalabalıkların önemi ydktur. Yani herhangi 'bir sebeple 
merak için gelmiş 'Olanlar da dahil olmak üzere çok kalabalıklar olabiilr. 
Şu veya bu sebepten gelmiş insanlar olabilir. O kalabalıklardan ziyade 
yolda giderken balkonlara ve yolda duranlara bakmakta fayda mütalaa 
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ederim. Onların alakalarını görmeye çalışırım. O zaman bu alakayı bü
yük çapta gördüm. Bir ikincisi parti kurmadan evvel her gittiğim yerde, 
gezdiğim yerde beni bir parti kurmaya vatandaşlar itti. Ben de kendilerine 
(bir evvelki seÇimlerde hangi partiye oy verdiniz) diye sordum. Oradan 
şunu gördürİı ki bu bir kompozis:Yondur. Yani eski dört partiye de rey 
vermiş insanlar benim :bir parti kurma:rpı iıstiyorlar ve destekleyecekle
rini söylüyorlar. aten biz eski dört partinin tabanından rey alacağız lafı 
da bu teşvikten gelmiştir· Yoksa başka bir sebebi yoktur. Bu ,~Jakada be-
ni büyük çapta teşvik etmiştir. · 

S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığınız partinizin kurulu
şuna müsaade ettiği görüşme sizin için önemli değil mi? . · · 

Cevap : - Evet o nokta önemlidir. O devrin şarlları icabı o ko
nuşma olmuştur. Kendisi (tabii kurabilirsin, bizim bakımımızdan her
hangi bir mahsur yok) demiştir. Bunu söylemeni bize tabiatıyla bir ra
hatlık vermiştir. Ben de çıktım arkadaşlarıma bu iş tamamdır, ];ı.erhangi 
bir mani yoktur dedim. Çünkü yarı yolda kalmamamız için hiçbir şüphe
nin kalmaması lazımdı. 

Soru : - Bir ara yeşil ışık yakılıp yaıkılmaması söz konusu edildi. 
Sizin parti kurmamanızı, seçimle~i kazansanız dahi iktidarın verilmeye
ceğini söylediler. Evren, size _ parti kurmanızda sakınca olduğunu söyle
seydi bu işten vazgeçer miydiniz? Bu takdirde ne yaaprdınız? 

Cevap : - O zaman onu söyleyen sayın Devlet Başkanı'.mızın ta
bii otoritesi de vardı. Onu kabul etmek lazım. O söylendiği anda, parti 
kurulsa bile seçimlere sokulmayacağı manası vardır. Zaten ben qçık söy
ledim. Dedhn ki (eğer siz benjm parti kurmamı istemiyorsanız o vakit 
açık söyleyin hiç ıbu işe .girmeyelim) dedim. Ben daha başt~ s·pyle_dim. Sa-
yın Cumhurbaşkanı da (.hayır öyle birşey yok) dedi. · ' ': · 

S o r u : ...:.- Peki, müsaade edilmeseydi ne iş yapardınİz?' · · · 

Cevap : - İşimize dönerd~k.· Ne yapalım yani .. 

S b r u : - Hangi işinize? Resmi bir görev almazdınız herh~lde.. · 

Cevap : - Hayır ıbir resmi görev olmazdı tabii.. Ondan sonra Dev-
let' de· çalışmazdım. ' 

Soru: ...:.._ Yurt içinde mi, Yurt dışında mı çalışırdınız? 

Cevap : - Yurt içinde çalışırdım. Özel sektörde de : · çalışırdım. 

Kendim müşavirlik de yapardım. Veya yurt dışına giderdim. Yani :şu an
da kesin 'birşey bilmiyorum. Ama devlette çalışmayacağım · muhakkakti.. 
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S o r u : - Bize 6 Kasım gecesinin heyecanını anlatabilir misiniz? 

C ev a p : - 6 Kasım seçimlerinin gecesi ben İstanbul' da oyumu 
kullandıktan sonra, birık_aç sandığın neticesini de alıp öyle yola çı!ktım; 

zaten o sandıkların neticesinden bu işi alacağımız derhal belli oldu. İlk 
mola yerim olan Düzce' den arkadaşlarla telefonla konuştum. Aldığımız 

neticeler söylediğimizi teyid ediyordu. Hatta şehir merkezlerinden ilk ge
len neticeler daıha yüksek gibi gözüküyordu· Nitekim başlangıçta 225 gibi 
ra~kamlardan bahsedildi. 

Bolu' dan da Genel Merkez'le telefonla konuştum. Ankara'ya gelir
ken Halil Şıvgın ve arıkadaşları karşıladılar. Zaten orada iktidarı aldığı
mız belli olmuştu. Biz onlarla parti Genel Me~kezi'ne geldik. Genel Mer
kez yerli ve yabancı ,gazetecilerin baskınına uğramıştı. Orada paltoyla 
ANAP selamı yaparken bir yabancı gazeteci resmimi çekti. Bu resim da
ha ·sonra yabancı dergilerde çok yayınlandı. 

Biz bir kütle halinde kapıdan girebildik. O ona bağırıyor, o ona ba
ğırıyordu. Büyük bir izdiham vardı. Orada bir buçuk, iki saat ıkadar 

oturdum. Gece saat 02.00'de eve gittim. Arkadaşlar falan te]efon etti. O 
sıralarda rakkam 223 veya 225 civarında oynuyordu. Sonra 212 rakika
mına indik. İlk başta gelen neticelere ıgöre şehir merkezlerinde bir fazla 
rey almıştık Diğer yerlerde de diğer partilere göre fazla rey aldık ama 
rey nisbeti daha düşük çıktı. 

S o r u : - O gece Genel Başkan olarak gittiniz ertesi gün Başiba
kan olarak güne başladınız. Bu nasıl bir duygu .. 

C ev a p : - Hadise benim için sürpiz olmamıştır. Hatta daha faz
la rey alabileceğimizi ümid ediyordum. Seçimleri ben başından kazandığı
mızı anladım. Hatta ben biraz daha fazla bekliyordum. 250'nin üzerinde 
milletvekilliği bekliyordum, benim tahminim böyleydi. Hatta 212'ye düş
tük diye bir parça üzüldüm. Bazıları da (memnun değil misin?) diye sor
dular. Acaba bunda 4 Kasım konuşmasının tesiri var mı? yokınu? onu mü
nakaşa ettik. Müsbet, menfi tesirleri olup olmadığını araştırdık. O sırada 
bir parça durgun olmamızın sebebi budur. Ama herşeyde bir hayır vardır. 
Herşeyde ,hazır olmuştur, bu da hayırlı olmuştur diye sonunda karar ver
dik. 

Soru : - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 4 Kasım' da Radyo ve Te
levizyon' dan bir konuşma yaptı. Bu ıkonuşma sizi umutsuzluğa düşürdü 

''? mu. 

Cevap: - Hayır· 

Soru : - Üzerinizde nasıl bir etki yaptı. «Eyva!h ben seçimleri kay
bettim» dediniz mi? 
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Cevap : - Ben konuşmayı Tekirdağ' da dinledim. 19.00 ve 20.30 
haber bültenlerinde dinledim. Konuşmaya ait bilgi İstanıbul'daki seçim 
mitinginde ben konuşurken geldi. Moralimi bozmadım konuşmaya de
vam ettim. 

Arkadaşlar bu konuşma üzerine çok üzüldüler. Ben onun farkında
yım. Kimse pek birşey söyleyemedi. Söylenmez de. Ben bazılarını (Olur 
bunlar aldmnayın) diye teskin ettim. 

S o r u : - Konuşmayı lehinize mi? aleyhinize mi? değerlendirdi-
niz?. 

C ev a p : - Şimdi o konuşmayla ilgili bizim tahlilimizi şöyle, an
latayım. Şehirler de bize rey verecekler, o konuşmadan dolayı reylerini 
pek değiştirmediler. Yalnız kırsal ibölıgede konuşmanın aleyhimize tesiri
nin daha fazla olduğunu zannediyorum. Özellikle Doğu Anadolu bölgesin
de .. · Bir de emekliler ve yaşı belli bir şeyin üzerinde olan kimseler üzerin
de, bizim bakımımızdan menıfi tesir yapmıştır. Bizim tahlilimiz budur. 
Ama bize rey vermeye kararlı olan kimselere pek tesir ettiğini zannetmi
yorum. 

Genelde g<?zlem olarak ıbiz şunu bulduk. Çorum'da çok iyi rey aldı
ğımız bazı köylerin yakınındaki köylerde çok az rey aldığımızı gördük. O 
analizi yaptığımız zaman, bu alevi - sünni ayırımı değildi. Aynı tür köy
lerdi. Ancak birinde ·~lektri~ olduğunu diğerinde ise ele~<triık olmadığını 
müşahade ettim. Yani Televizyon olan yerde reyimiz azdı, olmayan yerde 
reyimiz da!ha fazlaydı. Konuşma Batı Anadolu' da biraz daha fazla tesir 
yaptı. Tahminim öyle .. Batı Anadolu'nun sahil şeridinde daha fazla tesir 
etti. Hatta buralarda (parti kapatıldı) diye propagandalar yapmışlardı. 
Özellikle İzmir bölgesinde.· 

Soru : - Etkileri üzerinde konuştuğumuz Evren' in konuşması 
acaba HP yönünden nasıl değerlendirilebilir? 

Cevap : - O lmnuşmanın MDP'ye ıbiraz rey getirmekle be~aber 
esas reyi HP'ye getirdiği kanaatindeyim. Yani HP'nin bu kadar rey ala
cağı tahmin edilmiyordu. Ama bize rey vermeyi düşünen bazı çevrelerin, 
böyle bir konuşmadan sonra HP'ye rey verdiklerini tahmin ediyorum. 
Son anda HP'ye bir dönüş oldu. MDP'ye rey vermek istemeyenler de bu 
konuşmadan ısonra HP'ye rey verdiler. Tahminimiz öyle. Çünkü o nok
taya kadar bizim yaptığımız bütün analizler, ıbiz birinci partiyiz, ikinci 
parti MDP, üçüncü parti ise HP gözüküyordu. Son iki üç günde birıden
bire değişme görüldü. Aırna tabii bunların hepsi birer tahminden ibaret. 

S o r u : - Seçimlerden sonra sizi ilk tebrik eden kim oldu? 
C c va p : - Kim olacak... Hanım tebrik etti. Zaten İstanbul' dan 

heraıber gelmiştik. 
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S o r u : - Bülend Ulusu sizi ne zaman tebrik etti? 
Cevap : - Ulusu Hanımdan sonra tebrik etti. Ertesi gün Ayrancı'

daki evdeydik telefon etti·. 
Soru : - Türkiye' deki seçim atmosferinde, Batı dünyası siyasi 

teşkilatlanma ve seçim mücadelesini değerlendirirken lehinize ağırlık koy
du. Bunlar Batı basınındaki haber ve yorµmlardan açıkca anlaşılıyordu. 
Batının Türikiye'ye bu bakışını ve lehinize ağırlık koymasını o günlerde 
nasıl değerlendirdiniz? 

C ev a p : - Bizi sevenler vardı. Ama hiçbir zaman onların hiçbiri 
benim seçimleri kazanacağıma ihtimal vermiyorlardı. 

S o r u : - Reagan' da dahil mi? 
Cevap : - ABD'liler de dahil. Yalnız bir kere bir yazı çıktı. Bi

zim bu ülkelerde yazılan yazılara en ufak bir dahlimiz yoktur. Parti ku
rulduktan sonra bizim seçimlere sokulmayacağımız lafı gitmiş. Alman 
gazetesi Die Welt'de de buna benzer bir yazı çıkmıştı. Ona dayanarak Tür
kiye' de demokrasiye geçişin endişeli olduğu yazıldı. Sert bir yazıydı. Bir 
nevi ABD idaresini ikaz ediyordu. Türkiye' deki demokrasi gelişmelerini, 
ANAP'ın seçimlere sokulup sokulmamasının göstereceğini ifade eden bir 
yazıydı. 

S o r u : - Bu konuda başka söyleyeceıkleriniz olamayacak mı? 
Cevap : - Şu kesindir. Diğer partiler dışarda bir nevi dizayn edil

miş bir parti olarak tasavvur edilmişlerdir. İçerden de haberler böyle 
gitmiştir. Sadece biz, tek olarak herhangi bir tesirle, dizaynla kurulmuş 
bir parti olarak görülmedik. Bu nedenle bizim kazanmamızın demokra
siye geçişin hakiki olduğunu göstermesi bakımndan önemlidir· Yani bu
gün Avrupa' daki birçok iddialar, tamamiyle havada kalmaya mahkum
dur. Eğer bir cunta, eğer bir başka eşy bahis konusu olsaydı, (Bugün o 
şey devam ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar) bunların en ufak bir 
doğruluğu olsaydı, biz bu seçimleri kazandığınız halde kazandırılmama
mız lazımdı. Veya ıkazandığımız takdirde dahi, bize hükümetin verilme
mesi icab ederdi. Hatta seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları da olabilir
di. Ama bütün bunların hepsi birden kesilmiştir. 

Diğer iki partiyle ilgili olarak bu laflar çok çıktığı için, daha ilk 
kongrelerinde Genel Başkanları değişmiştir. Hatta mahalli seçimlerde 
reylerini büyük çapta kayıbetmişlerdir. Onlın için bu nokta fevkalade 
önemlidir. Yani Türkiye'de demokrasiye geçişin sağlıklı olduğunu göster
me bakımından fevkalade önemlidir. Başıka birinin kazanması bunun bu 
kadar doğru olduğunu göstermezdi. O vakit demek ki iş düzenli yapıldi. 
Oy verme bile yanlıştır iddiaları yapılabilirdi. Ama bizim kazanmamız 

bunun 'böyle olmadığını, hele 4 Kasım konuşmasından sonra ç.ok daha 
net bir şekilde göstermiştir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BURDUR'DA HALKA HİTABEN 
YAPTIGI KONUŞMA 

7 Kasım 1985 

Burdur'da yapılan seçim nedeniyle gelmedik biz. Burdur'a birçok 
kereler geldik, çünkü buranın bizim için önemi büyüMür. Geçtiğimiz 
yıllarda da muhtelif zamanlarda geldim. Bugün de !buraya gelişimizin 
ana sebeıbi bazı tesislerimizjn temelıini atmak i1çindir Yani hizmet için 
geldik. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Devamlı bir şekilde, elimiz
den geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bu memlekete hizmet ede
ceğiz. 

Muhterem Burdurlular ... 

A111kara' dan. buraya 1kadıar gden yol devamlş yağmurdu. Yağmur 

rahmet demektir. Bu ısene memleketli.Irıiz kuraklık geçirdi. İnşallah önü
mfrtdeki sene bu kuraklık yerini yağmura, rahmete bırakacaktır. Şimdi 
geldiğimiz bütün yerlıerde ibiz·im için önen1.li olan vatandaşa dalha iyi hi'?:
met etmek yolludur. Biz parti olarak şuna inanıyoruz. Bizim hizmet aş
kımız sizinledir. Bu bir yarıştır. Bu yarışma buyursunlar hodri meydan. 
Memleketimizin birçok meselelerini geçtiğıimiz 2 yılda çözdük. Yoklukla
rımn, sıkıntılarının birçoğunu iJ:ıal:lederek geliyaruz. Yolumuz kısa bir yol 
değildir. Uzun bir yoldur. Ve bu bir hizmet yoludur. Bizim bu hizmet ker
vanı i·çersinde, üzerinde -durduğumuz en önemli konu vatandaşlarımızın 
birlik ve beraberliğidir. Çünkü şuna yürekten inanıyoruz. Diyoruz ki; bir
lik ve beraberliğimiz oldukça yapamayacağımız şey, aşamayacağımız en
gel yoktur. İşte bakınız. Bu memleketin geçtiğimiz yıl'larda çektiğıi sı
kıntıları hep beraber birer 'birer hatırlayalım. Nereden nereye geldik. 
Son 5 sene içerisinde hir misal verirsem, bir döviz meselesi, ihracatımı-
zın gelişmemesi gilbıi sıkıntılar. Akaryakıt istasyonlarındaki benzin sı

kıntılarını rhepimiz hatırlıyoruz. Bugün bu sıkmtıların hepsi geçmiştir. 

1979 senesinde memleketimizin iıhracatı sa.dece 2 milyar 200 mil
yon dolardı. ,Bu sene inşaMah 8 milyon dolar olacaktır. ·Bu ufak bir ra
kam değildir. 1979'da Yunarnlistan'ın ihracatı 5 milyar dolardı. Yani Tür
kiye'nin ihracatından 2,5 ,katı idi. fBugün ise Yunanistan'ın ihracatı 5 mil
yar doların alltında. Yani biz ıgeldik geçiyoruz. Türkiye tahminlerimiz
·den çak daha fazla ileriye ·gitmektedir. Tabii bu ileri gidiş birçok çev-
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reler tarafından kıskanılacaktır. Memleketimizin coğrafi ·durumu, için
de bulunduğu bölge bize fevkalade önem veren durumlardır. Memleke
timiz 1ileriki yıllarda inşallah tahminlerin ötesinde ileriye gidecek ve ib'ir
çok meseleyi aşacaktır. Biz hızlı çalışan bir iktidarız. Bir misal daha ve
reyim. Biz :bu sene gözıbebeğimiz gençlerimiz için yurt kapasitesini arttır
maya kadar verdik. Memleketimizde şimdiye ·kadar yapılmış yurt kapa
sitesi 52 bin yataklı 7 ayın içeris'inde hu rakama 42 lbin yatak ilave et
tik. Hangi iktidar ·döneminde bu yaprlmıştır.? Bütün bunlar sizler için
dir, memlekete hizmet i·çindir. 

Bir misal de şu: Konut meselesi. Konut meselestinin çözümünü Ana
vatan getirmiştir. Bugün kaçağa giden sigara, lüks ara!balann ıit'halin

den alınan paralar kaçakçıya değil, Konut Fonuna gelmektedir ve höylece 
her yı1l 100 bin konut yapılmaktadır. Hangi devirde bu kadar yapılmış
tır? Bunları söylemekten kasdım bir yarış için değildir. Sadece memle
ketimize, sizlere yaptığımız hizmetlerin bazı örnekılerirıi vermek içjndir. 

Biz farklı bir iktidarız. Biz moderın ·Heri Türkiye'nin gelişmesi için 
azmetmiş bir iktidarız. Bu modem ve ileri Türkye ıbr hayal değildir 

Önümüzdeki 5 - 10 sene içinde realiz~ edilecektir. 

Muhterem Burdurlular. 

Önümüzdeki yıllarda daha hızlı çalıştığımızı göreceksiniz. İstanbul 
Boğaz Köprüsünü ıbiliyorsunuz. Uzun yıllar bu köprü yapılsın, yapılma
sın münaşakası sürdü. Bugün ikinci köprü olan Fatıih Sultan Mehmet 
Köprüsünün temelini fbiz attık. Buna ilaveten 216 Km. Hık ekspres yola 
başladık. Önümüzdeki ·sene buna ilave olarak 700 - 8'00 Km. daha oto
yol sistemine ibaşlayacağız. Bu modern Türkiye'nin en önemli işareti
dir. Bir konuyu da:ha söyleyeyim. Şehirlerimiz deği·şiyor. Biz belediyele
rimize .çok daha !büyük imkanlar verdik. Hemen her yerde şehirılerimiziri 
şekli değişmekde yeni yerler, meydanlar açılmaktadır. Bu merkezi ikti
darın, yani Anavatan iktidarının ·düşüncesi sayesinde olmaktadır. Geçti
ğimiz yıllarda bütün belediyelerimiz borçlarını ödeyemez .durumda idi. 
Ama bugün öyle değildir. Ankara'da, İzmir'de yurdun hemen her tarafın
daki belediyelerde yatırımlar yapılmakta ve tahminlerin ötesinde mem
leketin insanlarına hizmetler götürmektedir. 

Biz ikt1dara gelince buna ·karar verdik. Vıatandaşın !hizmeti sadece 
Ankara' dan görülemez. Nereden görülür, 1bulunduğu yerden görülür. 
Onun için bütçeden belediyelere verilen pay lan arttırdık. Size hizmet 
yapsınlar diye. Daha fazla hizmet yapmazlarsa biz onların ensesindeyiz. 
Size de açık seçik söylüyorum. Çünkü Anavatan ibu imkanı aynın yapma
dan hepsine vermiştir. Geçtiğimiz her yerde belediyelerimizin büyük hiz-

728 



metıler yaptığını görüyorum. Demin ifade ettim. ı:Kıonut meselesi, yurtla
rın meselesi, birçok yeni hizmetler, şimdiye kadar düşünülmemiş, em
sali görülmemiş hizmetleri bu ikti:dar yapmıştır. Belki radyolarda TV' 
lerde takip ettiniz. Küçük çocukları biz çok seviyoruz. Onlar gözlbelbeği
miz. Onların 5 sene içfrlde aşı olmadıkları takdirde ölüm oranları fev
kalade yüksek. Bu sebeple dünyanın en büyük aşı kampanyasını Anava
tan iktidarı yaıpmıştır. 5 milyon çocuğa. Ben New York'a gittiğimde açık
·ça ifade ettim. Ve bana dediler ki sizin yaptığınız ıbu ·kampanya dünya
nın en büyük kampanyasJ.dır. 

Muhterem Burdurlular, 

Bugün memleketimizin dış ititbarı fevkalade yüksektir. Bunu gittiği
miz her yerde söylediler. Gittiğim \her yerde ıben Başlbakanınız büyük 
sayıgıyla karşılanıyorum. Neden? •Benim şahsıma değil. Türık milletine, 
gelişen büyüyen Türk devletine yapılmaktadır. Bakınız şu son günlere 
bir devlet başkanı gidiyor, diğeri geliyor. Her taraıfa daıvet ediliyoruz. 
Avmpa'dan Amerika'ya, Uzakdoğu'ya. Hangisine yetişeceğimizi !bilemiyo
rum. Bugün memleketimizin büyük devlet adamı trafiğıi o derece art 
mıştır ki, sebe!bi, Türkiye'nin ileri gitmesidir. Eskiden bize seılam bile 
ve:rıdmeyen randevu taleplerimizi kabul etmey.enler, şimdi bıizi davet et
mekte, bizden randevu talep etmektedirler. Bunun sebebi nedir,? Çünkü 
Türkiye güçlenmektedir. Türkiye büyümektedir. Bu gelişen, büyüyen 
Türıkiye'nin hiç unutmayınız, dünyadaki itibarı hepsinden fazfa artar .. 

Geçenlerde New York'a BM'nıin 40. kuruluş yıldönümii nedeniyle 

gitmiştim. 'Time Medbuası, dünyanın en büyük mecmualarından 'biridir. 

Bu mecmua devlet başkanlarının, başbakanların resmini çekiyor. Oraya 

lSO'ye yakın devlet haşkam ve başbakan gelmişti. Time mecmuası 16 

devJetiırı devlet !başkanı veya başbakanının resmini bastı. İçinde ibizim 

de r esmimiz vardı. O da Türkiye'nin önemini .gösteriyor. 

Muhterem Burdurlular bunları söylemekten kastım şudur. Bu yağ
mur altmda sizleri beklettim. Bunları söylemekteki kastım, m emleket
te meseleleri bilen, meselelerin nasıl çözüleceğini, memleketimizin nasıl 
illeri görütüleceğini ·bilen, hesabını bilen, bir iıktidar var. Bana bu yola 
çıktığımda şuınu söylemişlerdi. Anavatanda sadece bir Özal var. Peki 
nereden çl'ktı bu adamlaij? Sadece Özal olsa olur muydu bu iş? İşte 1700 
belediyenin 1000 tanesi Ana~atan Partisinin. 208 tane milletvekilimiz var. 
Neı:ıeden çıktı •bu adamlar? Bu adamların hepsi yeni politikacı. Sizin ara
nızdan çıktı. Bu millet çıkardı. Bugün bizim niye sayımız da artmış~ 
tır. Çünkü biz şuna .inanıyoruz. Memle'kette kavgaya mahal yoktur. Benıi 
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kavgaya çekmek 1içiın ellerinden geleni yapıyorılar. Bazı gazetelerimizde 
satışlarım arttırmak için bu kavgaya bir nevi körükle gicHyorlar. Ama 
Muhterem Burdurlular, huzurunuzda söylüyoruz. Beni kavgaya sokamaz
lar. Bizim ıgözümüz memlekete lhizmettedir. Onun için hep btirlikte, gö
nül 'hirıliğiyle çalışmaya devam edelim. Memleketim'izi ileriye götürelim. 
Büyük Atatürk'ün dediği gi'bi, Muasır medeniyet sevıiyesinin üstüne çı

kaı:ıallrm. Ama bunun için çalışmak çok gayret sarfetmek lazım. Geceli 
gündüzlü çalışmak lazım. Bizim milletimiz zekidir. Memleketimiz ona 
imkanları açarsak, engelleri kaldırırsak bir misal daha vereyıim. 1Bun:dıan 

birkaç sene evvel hizim \Antalya'mızın, Burdur'umuzun diğer şe'hirleri

mizin selb:cesi - meyvesi sadece memleket içinde satılırdı. Yurtdışma ih
racat nedir, doğru dürüst biılmezdi. Ama son 5 sene içıinde Aınavatan ik
tidarı bu :ihracat kapılarım açtı ve ihracatımız 2 milyar dolardan 8 mil
yar dolara çıktı. Bu dünyada görülmüş bir misal ıdeğildir. Sebzemiz -
meyvemiz bugün Arabistan'a gidiyor. Oradaki ibüyükeılçilerimıiz söyledi
ler bana. Bugün güneyimizdeki pazarların yüzde 8ü'i Türk mallarıyla 
doludur. Nasıl oldu bu iş? Sebzesini - meyvesini bizden alıyor. Benim 
köylümün, benim çiftçimin pazarı büyüdü. Daha fazla fiyata mal satı

yor. Eğer kapıyı kapatırsak ne olur? Fiyatlar yarı yarıya düşecek. Ama 
sonra da ekim - dikim olmayacak. Bundan yıl'lar önce Gaziantep'e gider
ler maUarı alırilardı. 'Bugün Kilis'e Suriye'ye giıdiyor. Nasıl oldu bu iş? 
Çünkü Tüııkiye daha ileri gitti. Başka izahı yok. İşte memleket bu şekil
de ileriye gidecektir. Biz memleketi 'böyle ileri götürecek, yetıişen genç
lerimize, yeni nesiHere ·çok daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye mey
dana çıkaracağız. Türkiye' de birl'i1k ve !beraberlik içinde çalışmaya de
vam edelim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyomm. 

Sağoılunuz, vıarolunuz. 
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i BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 
BURDUR PARTİ MERKEZİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

7 Kasım 1985 
Muhterem Arkadaşlarım. 

Burdur'a 78'den beri muhtelif kereler geldim. Burdur'u yakından 
tanıyorum; alıverişte ettim, halılardan, gündüz halılarından aldım. ·İyi 
halılar dokunuyor orada. Zaten ben şunu ·görüyorum; Antalya' dan buraya 
gelirken Burdur görünüşte kurak, yeşil alanı pek fazla yok, orman dik
kat ederseniz taraslama ile yapılmış. Ama, süt fabrikasına geliyorsunuz. 
Süt gelip taşıyor. Bunun hikmeti nedir? ·Demek ki buranın insanı çok 
çalışkan, tabiat şartları daha haşin, daha zor, buna rağmen insanı çok 
çalışkan. 

Vali bey anlattı sanıyorum; köylerde, herkesin işiyle gücüyle uğraş
tığını söyledi. Bilhassa hayvancılık meşekkatli bir iştir. Hayvancılıkla 

yakından meşgudürlet. Onun için Afyon fabrikasına buradan süt gidiyor. 
Hatta Pınar dahi buradan süt alıyormuş. Demek kj bu !işten istifade et
mek lazım. Burayı geliştirmek lazım. Yani bir süt merkezi /haline getir
mek mümkün. Nasıl Afyon'un Baş·makçısı bir yumurta merkezi olmuşsa, 
burası da bir ;süt merkezi olabilir. Yapılabilir, bazı şeyler düşünüyoruz. 
Pastörize değil, yağ, yoğurt, ayran, peynir gibi ürünler. Süt tozu t>lmaz. 
Süttozu dışarıdan gelmekte ve ucuza ·mal olmaktadır. Üstelik taze süt 
varken, süttozuna ne ihtiyaç var? Sonra zarar edersiniz. Süttozu daha 
ziyade, süt satılamadığı zaman kullanılabilecek bir şey. Halbuki bugün 
sütün hepsi satılabilmektedir. 

Netice itibariyle, Burdur' da ara 1seçimler olacak önümüdeki günler
de. Haziran 86'dan Kasım 87'ye kadar olan süre içinde, tabii tarihini 
TBMM belli edecek. Biz ara seçim için değH, görelim istedik ·Burdur'u. 
Aynı zamanda temel atma törenleri var. Memnun olduğum bir şey var 
Burdur'da bir tek köy var, ıelektriği olmayan, o da bitmek üzere 'dedi
ler. On güne; kadar biter herhalde. Bu tabiatiyle önemli bir gelişme. 
Burdur'un -yolları da çok güzel olmuş. Aslında buraya ekspres bir yol 
da olabilir. Bir de para keselim bu yola. Bu para kesmenin ne olduğunu 
bilirler. Daha iyi hizmet jedelim diye hizmet en önemlisi. 

Memleketimizde epey enteresan gelişmeler var. Kısaca anlatacağım 
bu gelişmeleri. Bu gelişmelerin ana sebebi bizim partimizdir. Memleketi
mizde son iki senede, yani iktidar olduğumuzdan bu tarafa, önemli ic
raatlar yapılmıştır. Hatta şöyle söyliyeyim. İktidar olmadan önce tabii. 
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iktisadi sahada büyük reformlar yapılmıştır . .Siyasi ve sosyal sahada da, 
çok köklü değişiklikler yapılmıştır. Bunlara bazı ahvalde, şöyle denir. 
Bunlar bir nevi kansız, rahat ihtilallerdir. Büyük devir değişiklikleridir. 
Misallerini de ianlatmak kabil. Ekonomik sahadan başlayayım : 

Bir ihtilal nedir? Devir değişikliğidir, zihniyet değişikliğidir. Bun
ların da kısa zamanda olmasının mahjyeti, bir ihtilal anlayışına gelir. 
Türk parasını koruma mevzuat dediğimiz, 1567 $ayılı kanun. 1930'lardan 
bu yana değiştirilmemiş, demek ki 55 seneye yakın bir sürıedir, kimse 
elini uzatamamıştır, değiştirmek iç.in. Kanunda muvakkattır. Hiç bir 
idare ,ldeğiştirmeke cesaret edememiştir. Ben hatırlıyorum, 1971'de niyet 
edilmişti olmadı. Niyetimizi tutturamadık. Cesaret edene «aman elini 
uzatma, cııs yanarsın» derlerdi. Maliyeciler buna katiyen dokundurmaz
lardı. Aslında Türk parasını koruyacağız derken. Türk parasını koruma
yan bir kanundu. Sıkıntı 'oradaydı. Döviz kontrolu, dışarıya çıkışta kont
rnl, kaç para aldın, gidene sor, gelene sor, cebinde paran var mı, döviz 
getirmeden ithalat yaptın karşılığını almadın, ihracat yaptın döviz ge 
tirmedin gibi bir çok sıkıntıları vardı. Hiç bir sanayici yok ki bu ka
nun yüzünden bir kere savcının ~arşısına çıkmasın. Benim de başıma 
geldi. İstanbul'da çalışırken, yurt dışından lbir şey ithal etmişiz. Bizden 
evvelkiler ithal etmişler. Ufacık bir şey, o zamanki para ile 50- 100 do
larlık bir şeydi. Sonra v ithal yasaklanmış, bir şey 'olmuş. Alın bunu gö
türün demişler, olmamış sonra parasını getirin, o da olmamış neticedr:! 
ifade vermeye mecbur kaldık. Düşürüldü tabii. 

Bunu söyleyenlerin bütün esprisi Türkiye' de döviz darlığı, döviz d
sanesi, döviz psikolojisi yaratmıştır. Döviz dardır, döviz kıttır, Türk pa
rasının (değeri zayıftır diye. Bugün, bu kanunun korkutucu hükümleri 
değiştirilmiştir. Bununla beraber gümrükkanunun, kaçakçılık kanunun 
korkutucu hükümleri değiştirilmiştir. Aslında bir ekonomik ihtilaldir. 
Bugün tam tersine Türk Parası döviz karşısmda kıymetli hale gelmiştir. 
Görüyorsunuz resmi döviz kuru ile karaborsa kuru yani, tahtakale kuru 
arasında çok az fark vardır. Bazen de sıfıra düşmektedir. 

İkincisi, 'ekonomide mali bir hüküm /vardı. O da dışarıdan ithal ya
sağı. Biz bu zihniyeti de değiştirdik. İçeri dışarı farkı kaldırılmıştır. 
İçerde de yaparız, dışardan da alırız. Bunun faydası nedir? )Aşın spe
külasyonlar önlenir. Misal olarak söyleyeyim, peynirde yapılan gibi, ya da 
fasülyede yapılacak gibi. Ama icabında ben bunu idışardan da getirebi
lirim demek, dış pazarı getirmek, netice itibari ile dengeyi sağlamak 
içindir. Bir de tabiatiyle içerde özellikle sanayi ma1larında her yaptığım 
malı satarım» zihniyeti yok olunca daha iyisini yapmaya mecbur oluyor. 
Üstelik rekabet olmakta böylece daha iyi üretim '.sağlanmaktadır. Bugün 
Türkiye' de ithalat kontrolu, darlaştırıcı polisiye tedbir kalmadı. Yani, 
kota kalmadı, liberasyon listesi genişledi. Bütün kontrol kurla yapılıyor. 
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Hatta birçok mallarda gümrük duvarları indirilmiştir. Ama, ithalatın ar
tışı yüzde beşi bulmuyor. Burada köklü bir zihniyet değişikliği getiril
miş tir. Şimdiye kadar yapılması, düşünülmesi mümkün değildir. Hep döviz 
yokluğu efsanesi altında biz, bir 'nevi mahkum edilmiştik. Rakamlara 
bir bakarsınız önemli bir ' değişiklik yok, şu 5 sene içinde. Sanayi mal
ları ihracatının ithalat ve ihracat bünyesi içerisinde % 35'lerden yüzde 
80'lere gelmiş olması, son derece büyük bir aşamadır. Hatta ülkemizi 
sanayi ülkeleri arasına sokmuştur. Ülkemiz sadece tarım ülkesi olmak
tan çıkmış, sanayi ülkesi haline gelmiştir. 

Ben Devlet Planlama' da çalışırken, 4 - 5 ticaret kalemini takip eder
dik. Ama, şimdi 5 kalemin önemi kalmadı. Bu 5 kalem pamuk, tütün, 
fındık, incir, üzüm, ihracatın % 75'ini tutardı. Bunları takip ederdik 
aylık rakamlarına göre, ihracaatı belirlerdir. Şimdi bu 5 kalemin tutarı 
1 milyar 200 'milyon dolar. Buna mukabil sanayi ürünlerinin 'toplamı 

aşağı yukarı 6 milyar 400 milyon dolar. Yani, bunun 6 misllne yakın bir 
rakama gelmiştir. Zaten ıistatistikte bu rakamların 4 Ağustos sonuna ka
dar toplamım ayrı kalemler halinde vermiş, 600 milyon dolaJ'. Diğerleri, 
4 milyar dolar. Diğerleri dediği ufacık rakam olması lazım. Oysa, kos
kocaman bir rakam ,görülüyor. Bu da önemli bir değişikliktir. Ve kısa 
zamanda olmuştur. 

İktisadi sahadan baktığımızda bir değ!şiklik de şu : · Yurdumuza 
birçok yabancı bankaların girmesi. İlkönce lyerli bankalara zarar vere
cek diye korkuldu. Ancak yerli bankalar bunlara uymak modernize ol
ma~<., lagar çalışmaktan kurtulmak mecburiyet1erinde olduklarım anladı
lar. Yerli bankalar birçok bakımlardan dışarıdan gelen bankalardan geri 
değillerdir. Tabii her geçen gün yeni bir şey öğrenmektedirler ve geliş
mektedirler. Tabii Türkiye'nin kredi itibari da artmıştır, bu arada. Tür
kiye dışarıdan birçok kredi almakta, zamanında kredi borçlarım ödemek
tedir. Bu bir nevi dışarı açılmadır. Sadece ithalat ve ihracat bakımından 
değil, finans bakımından da dışarı açılıyoruz. Dışarıdaki yabancı banka
larla Türk bankaları ortaklaşa bankalar kurmuşlardır. Bugün, memleke
timizde 10-15 yabancı banka :şube açmıştır. Bu da tabii önemli bir ge
lişme. 

Siyasi ve sosyal sahada da gelişme var. Son nüfus say1mının gös
terdiği ibir gerçek var : Şehirleşen bir ülke olmuşuz. İlk defa kırsal bölge, 
nüfus itibariyle şehirin altına düşmüştür. Önümüzdeki sene 10-15 sene 
içinde, nüfusumuz 60 milyon'a ulaştığında bunun 45 milyon'u şehirlerde, 
15 milyon'u kırsal kesimde olacaktır. Biz bunu çok önceden gördük. 
Partiyi kurarken de şehirlerin muntazam gelişmesini programımız içine 
aldık. Böylece şehirlerin gecekondulaşmasım önlemeye çalıştık ve bir 
takım tedbirleri )süratle aldık. Bu bjzim sosyal politikamızm temellerin-
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.den birisini teşkil eder. Bir tanesi de mahalli hizmetlerin kuvvetlendiril
mesidir. Hatırlayacaksınız, iktidar olunca ilk çıkardığımız kanunlardan 
biri mahalli idarelerin gelir imkanlarını arttırmak oldu. Mahalli idarelere 
bütçeden ayrı bir ödenek tahsis eden bir kanun tasarısı yaptık. Seçimler 
yapıldı, böylece mahalli idareler daha iyi ıhizmet verebilmektedirler. Bu
.cak, bunun en açık örneği yollarını gördünüz. Yalların asfaltlaştığını gör- . 
dünüz. Bucak, 20 bin nüfusludur ve bu yolların hepsi bu sene yapılmış
tır. Belediyeler ne kadar güçlü olurlarsa, o kadar iyi hizmet verirler es
prisini getirdik. Tabii belediyelere 'başka imkanlarda verdik. Bunun te
melinde de imar kanunu yatmaktadır. 9 Kasım'dan itibaren imar yetkisi 
belediyelere geçecektir. Bunun önemi şu; vatandaş belediye He karşı kar
şıya gelmekte, daha ühat konuşabilmekte böylece derdini daha rahat 
.anlatabilmektedir. Aynı konuyu emlak vergisi için de söyliyeyim. Emlak 
vergisinden şikayet varsa, belediyelerle halletsin çünkü onlar yanyana
dır. Merkezi idare olarak halka biraz daha uzak durabiliriz. Mahalli idare 
dosdoğru o halk tarafından seçildiği için. Onun tesiri altında kalacaktır. 
Bir esprjsi daha var. Bu yetkileri vermekle demokratik sistemin yerleş
mesinde de çok büyük fayda sağlıyoruz. Sistem bütün müesseseleriyle 
.aşağıdan yukarıya doğru gelişir. Bu da mahalli idarelere :önem vermekle, 
orada seçimin ağırlığını hissettirmekle olabilir. Yetkililer merkezde de
ğil, mahalli idarelerde olmalıdır. Bu kanunları çıkarırken hatırlıyorum; 
Belediye Başkanı filan !partiden olursa canımıza okur. Biz de dedik ki, 
bir daha seçmezsiniz. Çünkü demokrasi seçimle oluyor başka türlü değil. 
Ben inanıyorum ki bu sosyal muhtevada belediyeler başta geliyor. Onun 
yanında bir kaç kanun :daha çıkarılmış. O da sosyal muhteva ile ilgili 
imar affı yasası. Bu da inanınyorum ki büyük bir ihtiyaçtan doğmuştur. 
Kısıntılı bir imar yasası, çok ıbüyük !bir bürokrasi yaratmıştır. Anadolu'
dan gelen bir vatandaşın bu yolları bu yöntemleri bHmesi mümkün değil. 
O daha basit yöntemi kullanıyor, bir arazi çeviriyor, oraya binasını ku
ruyor. Türkiye'de .gecekondu bu yüzden olmuştur. Onsan sonra da biz 
gelmişizdir. Hadi sana elektrik (verelim, su verelim, yol yapalım demi
şizdir. Biz bütün bunları düzeltecek bir sistem getirelim dedik, işte imar 
affı meselesi buradan geliyor. Arkasından bu işi düzenleyecek :ikinci 
hamle toplu konut fonudur. Çok büyük bir konut yapma getirmişizdir. 
Bunu da bir nevi daha fazla itüketenden almış, daha az tüketene vermi
şizdir. İşte yabancı sigaradan, lüks araba ve lüks tüketimden almışızdır. 
Bu da sosyal adalet yönü çok ağır olan bir programdır. Bunların söyle
mekten bir kastım daha var. İmar yetkisinin belediyelere verilmesi ile bü
tün bunların bir daha tekrar /edilmesi önlenmiş oluyor. İller Bankasını 
da güçlendiriyorum. Tahmin ediyorum bütçe gelirlerin % 3'ii sadece ka
nalizasyon için ayrılmıştır. Geri dönüşü ile bize birçok şehirlerimizde alt
yapı, içme suyu meselesini daha kısa zamanda haledeceğimizi gösteri-
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yor. Sosyal muhteva bakımından yaptığımız bu işlerde Parti olarak mil
liyetçi - muhafazakar serbest ekonomiye dayanan bir parti olduğumuzu 
söylüyorum. Hiç bir zaman da eskiden iolduğu gibi memleketi şu cephe, 
ya da bu cephe diye bölmeğe kalkmadık. Yani şurası sağdadır, burası 
soldadır diye bölmeye kalkmadık. Biz kendimizi tarif ederken, Bu terim
leri, kullanmadık. Biz muhafazakarız, milliyetçiyiz, serbest ekonomi ta
raftarıyız. Ekonomide rekabeti esas aldık. Akılcı sosyal adaletçiyiz. Şu 
program içerisinde şunu görmek kabildir : Hangi kendine sosyal adaletçi 
diyen bizim şu yaptıklarımızı yapabilme cesaretini göstermiştir, eskiden. 
Bir parti bizim bu yaptıklarımızı yapabileceğini iddia etmiştir. İşte ara
daki en büyük fark bu. Şimdiye kadar bunların :söylediklerini hepsini 
ellerinden aldık. Büyük şehirlerimizdeki reylerin ana sebebi budur. Ba-· 
kınız bizim kadar gençlere, çocuklara önem veren parti yoktur. 

1
Bunun da 

sosyal tarafı var. Gelecek nesilleri önde alıyorsunuz. İşte bizim dönemi
mizde gerçekleştirilen büyük aşı kampanyası, gençlerimize gençlik yı

lında üniversite meselesi, yurt kapasitesi bizim dönemimizde getirilmiş
tir. Bunlar bizim programımızın sosyal tarafı, bunların mühim bir kısmı 
da bir ıihtilal mahiyetindedir. 5 sene içinde yani iktidapmızdan bir dahaki 
seçime kadar şehirlerimizin yüzünün ne kadar değiştiğini hep birlikte gö
receğiz. Hatta görünmeye başlamıştır bile. Misalini İstanbul'dan ' ;erebi
lirim İzmir'de de aynı şey var. İstanbul'da \da Haliç melesine hiç bir 
iktidar cesaret edemiştir. -Bugün, % SO'si temizlenmiştir. 

Geriye kalan % SO'sini de birkaç seneye kadar tamamlarız. Üstelik 
ürkecek kadar büyük rakamlar da vermedik. Ardından ana yol1ar yapı
lacaktır. Kad1köy'de 15 km'lik sahil doldurulmuştur. Birkaç sene içeri
sinde orada Marinalar, çocuk parkları, yeşil sahalar yapılacaktır. Bunlar 
yapılırken de anormal masraflar yapılmıyor. Akılcı bir çözümle, seçimle 
gelen becerikli insanlar bunu gerçekleştiriyorlar. Şehfrlere verilen önemle 
halk bizi takdir edecektir. 

İşin siyasi yönüne gelinoe, siyasi sahnede çok önemli bir ihtilal bi
zim parti ile beraber yapılmıştır. Bir {araya hasbel kader gelmiş bir gru
bun büyük ekseriyeti, % 95'i ilk defa siyasete giren insanlardır. Hiç bir 
fark gözetilmemiştir. Kardeşlik, sevgi esasına dayadık meseleyi. Dedik ki 
gelin ·;bizim partimizin görüşü şudur. Aynı çatı altında beraberce çalışa
lım. Bizim görüşümüz dar bir görüş değildir. Partimizde bazı neüanslar 
olacaktır. Bazan fikirler çarpışa çarpışa daha iyi haki.katlar ar.taya çıkar. 
Ama sevgi ve saygılı esas alalım, kavgayı bırakalım. Bu esaslar memleket 
bünyesinde bize itibar etmiştir. Ne kadar aleyhimize yazı yazılırsa yazıl
sın, kasıtlı veya değil size açıkça söyliyeyim : Bu yolda devam ettiğimiz
müddetçe biz insanlar arasında kavgayı bir tarafa atar, sevgiyi esas alır
sak bütün bunların hepsi bir köpük gfüi dağılır gider. Çünkü siyasetteki 
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iktidarın temelinde bu yatar. Yoksa (12 Eylül zoruyla, 3 limite edilmiş 
parti arasından, koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman misali se
çilmiş olsaydık ki diğer iki partinin öyle olduğu anlaşılıyor bizim de ipi
miz pazara \çıkardı mahalli seçimlerde. Oysa seçimler bu işin böyle olma
dığını, köklü olduğunu açık seçik göstermiştir. Anavatan'ın bütün mem
lekette çok kuvvetli olduğunu göstermişizdir. Bu anlayış içerisinde, mem
leketimizde önümüzdeki aylarda şu olacaktır. Biz hiç bir zaman sistemi
mizi bozmayız. Bütün buradaki arkadaşlarıma ı partilere de bunları söy
lüyorum. Falanca parti şunu demiş, şöyle olmuş, bunu bir tarafa !bıraka
lım. Biz işimize bakalım. Temelinde ya.fan hadise budur. Biz işimjze ya
pıp, icraatımıza devam edersek, önümüze )hiç bir engel çıkamaz. Tabii 
kavga edilir, yalnız bir şey için. O da vatan müdafaasında edilir. Ama 
durup dururken bir hizmet yapacağımız yerde, öbür adamlarla kavgaya 
tutuşursak millet bunların ;hali ne der. İşte bizi seçmesinin ana sebebi 
budur. Biz onun için bu söylediğim şekilde yürümeğe mecburuz. Elimiz
den geldiği kadar, bilgimizin yettiği kadar yürümeğe mecburuz. Türkiye 
5 yıldan bu yana ',kritik dönemlerden geçmiştir. En kritik dönem olmasına 
rağmen 1966 ihtilalinden sonra kurulan İsmet Paşa zamanında kurulan 
koalisyon hükümeti 9 ay dayandı. Ondan sonra 12 Mart 1971 oldu. 

Kurulan Erim Hükümeti 10 ay dayandı. İstifa etti, 1973'de seçimle iş 
başına gelen hükümet de 9 ay dayandı. Biz daha zor bir dönemde geldik. 
1983'de seçim1er oldu. İşte 1985 ... Bizim iktidarımız, memlekette her şey 
iyiye giderek sürmekte. İktisadi bakımdan dış iitibar bakımından, siyasi 
hadiseler bakımından herşey daha istikrarlı bir şekilde yürümektedir. 
İstikrarın gerisinde de Anavatan Partisi yatmaktadır. Anavatan bugünkü 
haliyle Türkiye'deki istikrarın sembolüdür. Ve bir an için Anavatan yok 
diye düşünürseniz, Türkiye'de istikrar yok demektir. Benim her zaman 
«alternatifimiz yok» derken, söylemek istediğim budur. Tabii bu durum 
görülmüştür. 

Tabii memleketimizde başka güçlerde var kabul ediyoruz, eski siste
min getirdiği, eski alışkanlıkların getirdiği güçler var. Bu yapılan ihti
lalle gerek iktisadi /gerek sosyal ve siyasi sahalarda yapılan değişiklikler, 
bu güçlerin güç kaybına sebep olmuştur. Bfr misali, memleketteki kara
borsa, kaçakçılık sektöründen alırım. Bugün artık bu imkanlar kalkmış
tır. İşte sigara kaçakçılığı normale )gelmiştir. Altın kaçakç1hğı normale 
dönmüştür. Türkiye' de kaçakçılık bitmiştir. Böylece bazı güçler egemen
liğini kaybetmiştir. Bunun g.ibi diğer sahalarda da yapılan fütilallerden 
dolayı güç kaybına uğrayan çevreler \vardır. Türkiye dünyanın en hassas 
bölgesindedir. Türkiye'nin stabilitesinin bozulmasında çok menfaati olan 
ülkeler vardır. Eskisi gibi kargaşa-anarşi olsa bundan çok yararlanacak 
ülke vardır, bunu yaptıracak dış kuvvetler de vardır. 
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Geçenlerde biri _Bizim Radyo'yu dinlememi istedi. Bizim ·şahsımızı 

hedef alıyor, bunlara çamur atın diyor, bunlara kadar söylüyorlar. Söy
lersiniz iz bırakır, !bir merkezden yapılan hadiseler var. Onları yakından 
takip ediyoruz. Ama bunlara cevap nedir? Bunlara cevap, tabii ilgili ma
kamlar· gerekli mücadeleyi yapar. Esas mücadele, memleketin durumu 
daha parlak daha iyiye giderse lesas mücadele budur. Bunların hiçbirisi
nin söylediğinin hükmü kalmaz. 

Tabiatıyla bize rakip çıkarmak isteyenler de aynı çevreden veya ya
kın çevrelerinden olacaktır. Bunu da tabii karşılıyorum. Zayıf olan parti
ler güçlü gibi kendilerini göstermeye gayret edeceklerdir. Birleşeceklerdir. 
Şimdi birisi birleşti, diğeri birleşmeye çalışıyor. Yaklaşıyor, yalvarıyor, 
ille birleşelim diyor. Yani güç ancak böyle :meydana gelir, Anavatan'a an. 
cak böyle alternatif oluruz diye düşünüyorlar. Şimdi olur veya olmaz. 
Hatta basınımızda futbolda olduğu gibi bazı amigolar var. Yani çok hoş
larına gidiyor. Ağlıyorlar, ağlaşıyorlar. Ondan sonra ne kadar mutlu ol
duk diyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Ama işi bilmiyorlar ki «Atı aJan 
Üsküdar'ı çoktan geçti» 

Şimdi merak ediyorum. Mesela bizim İmar Affı programımıza baz~ 
basınla muhaii( çevreler çok karşı çıktılar. Hatta kamuoyu yoklamaları 
falan yaptılar. Şimdi hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Ben de soruyorum, bu iş 
tuttu da onun için mi. sesleriniz çıkmıyor? Bakın o iş tutmuş. 

Konut meselesi, Kamu Ortaklığı Fonu'na çok karşı çıkıldı. Köprüyü 
sattımdı, satmamdı. Köprüyü de sattık, başkasını da sattık. Neticede bu
tün barajları hızlandırdık. Ondan sonra yeni köprüler yapıyoruz. Gözü
nüz köiolmasın, köprü orada !duruyor işte, biryere alıp götürmedi kimse. 
Aynı köprü . orada duruyor . 

. Şimdi neticede bütün bunların hepsi yapıldıktan sonra siz isterse· 
niz şu veya: bu deyin, ne \farkeder? Ortada o söylenenlerin çok daha ileri
sini yapan bir iktidar var. Akılcı yoldan ve kimseyi üzmeden yapan bir 
iktidar var. Bir misali var, Kadıköy'de 14 Km. lik (Yolla yalıların Ününü 
doldurduk. Eskiden ara sokaklardan geçiliyordu. Şimdi oralar genişledi, 
çok güzel oldu. Oralar da yeşil olacak, marinalar yapılacak, çok kıymet
lenecek. İnsanlar güzellikler gelince kavgayı bırakırlar. Daha da güzel ol
maya çalışırlar. 

Geçenlerde İstanbul' da Yeldeğirmeni denilen bir yeri geziyorum. 
Bir parça gecekondulaşmış veya köhnelenmiş bir yer. Belediye Başkam
mız orada· çok güzel \bir park sistemi kurmuş. Aralara ufak parklar kur-
muş, oturulacak yerler yapmış. · Onu gören millet evlerini boyamaya baş
lamış. Orası · cici bir yer olmuş. İşte bizim getirdiğimiz anlayış budur. 
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Kavgaya lüzum tyok, dostlukla birbirimizi sevelim. Ama bu taviz vermek 
değildir. Hepsinden önemlisi icra ve ikna etmektir ve dostça meseleİeri 
çözmektir. Bizim insanımız buna yakındır. Ama bazen yanlış yollara gö
türülmi,lşilidür. Kavga ederek netice alacağımız izannedilmiştir. Menfaat 
sağlayacaklar, bizlerin omuzlarına basarak kavgaya . sokmuşlardır. ve 
tabii alttakiler ezilmiştir. 

Siyasi gelişmeler bu tablo içerisinde :görülecektir. Bizim bu mem
lekette birçok şeyi değiştirdiğimiz muhakkaktır. Bunu dış alem çok ya
kından takip ediyor. Ben biliyorum, Japonyasından Arap alemine, Avru
padan Amerikasına kadar hepsi bir ,önyargı olmadan Türkiye'ye gelerek 
gerçekleri yakından takip ediyorlar. Hatta bu yüzden bazı yazarlar, «Para 
ver.erek yazdırıyorsunuz» diyorlar. Türkiye' deki basına para verip yazdır
maık mümkün değildir. Bunu nasıl söylerler? Bu basına bühtandır as
lında. Yani aynı şey Türkiye' de oluyor demektir. Halbuki ben bunu Tür
kiye' de olmadığını zannediyorum. Dışardaki adam bunu boş yere söyle
mez. Çünkü vaktiyle ıbirçok devirler geçti bu memlekette. Sağ iktidar da 
geldi, sol iktidar da geldi. Dışardakilerin yazdıkları değişmemiştir. Aynı 
şeyleri veya benzer şeyleri yazmışlardır. Şimdi niye farklı yazıyorlar? 
Yani Özal'ın gözünün, kaşının hatırı için mi yazarlar, yok öyle şey. Doğru 
dürust, hesabını kitablnı bilen bir rp.illet meydana gelmiştir, bir devlet 
meydana gelmiştir. 

Doğrusu neyse onu ıyazarlar. Hatta bizden dışarıya birtakım haber
ler uçurulur, mahsustan yanlış şeyler yazılır. Biz bunları biliyoruz. Ama 
buna rağmen yine de dışarıyı . eğip bükememişlerdir. Çünkü adamların 
gelip gördükleri zaman daha rasyonel '.düşünme mantıkları vardır. 

Finandal Times örneğin Ben çok az bir konuşma yaptım. Geçen
lerde Türkiye sayısını çıkarmış. Bu Türkiye sayısını biz çıkartmış değiliz. 
Türkiye sayısını f\eya filanca memleketin sayısını her zaman yapar. Ama 
kendileri inceleyerek yazılarını yazarlar. O, kendilerinin mesuliyetinin al
tındadır. Sizin verdiğinizin en fazla mesuliyeti olan varsa firmaların ilan
larıdır. Başka birşey olmaz. Ama oraya imzasını /atanlar kendi imzalarıyla 
yazılarını yazarlar. Bu sayıda Türkiye'yi gayet iyi tahlil etmjş. Ama bası
nımız onu yazmaya pek gerek görmedi. Ama ister yazarlar, jster yazmaz
lar. Ama ben şunu görmek istiyorum. Hiçbir ön yargı olmadan yazın ya
zılarınızı. O vakit görelim. O vakit neticeler daha doğru olur. Bundan do
layı basına kızdığım anlaşılmasın. Yok öyle şey. Hiçbir zaman da hatı
rımdan geçmez. Ama yeri geldiğinde de doğrusu neyse söylerim. Dobra 
dobra da söyledriı. Çünkü bir laf vardır. Başkasına çuvaldızı batırmadan, 
iğneyi kendine-batır~ Biz bu yolu biliriz. llkönce hatalarımız var mı, yok 
mu kendimize çök iyi bakmamız lazım .. Biz bu anlayış iÇensindeyiz. Şimdi 
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s'iyasi gelişmeler Türkiye'de olacaktır. Ama Türkiye iyi itsikamettedfr. 
Bunu -açık söylüyorum. Hiçbir zaman kötüye gideceğir}i de tasavvur dahi 
etmiyorum. 52 milyona yaklaştık. Bu Avrupa' da önemli hususlardan biri. 
Ben bundan korkmuyorum. Keşke güçlü 60 milyon olsak, çok daha fazla 
rolümuz olur. Ama önemli olan güçlü ,olmamızdır. Nasıl olacak diye so
rarsanız bunun cevabı çalışarak, başka yolu yok. Akıllı bir idare, becerikli 
ve tuttuğunu koparan bir idare, çalışkan bir millet, işte (hamur da burada. 
Hamur burada, netioesi de helva yapmaktır. Helva da yapılır. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EKONOMİNİN GENEL SEYRİ İLE 

İLGİLİ OLARAK ANKA AJANSINA BEYANATI 

8 Kasım 1985 

Genelde kabul etmek lazım. Yaz aylarında para arzı yükselmesini 
kontrolde zorlandık. Bunun enflasyonist sonuçları oldu. 

«Tatil nedeniyle KDV'yi toplayamadık. Bir de herkes avans para
sını alıp tatile gitti. Bu bizi perişan etti. Enflasyonun hızlanmasında 
biraz da bunun tesiri var.» 

Türkiye'deki fiatlar ile dış fiatlar arasında hala büyük bir fark bu
lunmaktadır. Sebzelerdeki, meyvelerdeki bu fiat farkı, ihracat sebebiyle 
fiatlara tabi tesir ediyor. 

Son bir ayda fiat artışlarının hızlanması olmasına karşın bu olayın, 
İTO'nun açıkladığı gibi Ekim ayında % 7.4 arasında olup olmadığının 
tesbiti öteki endekslerin açıklanmasından sonra berraklaşacaktır. 

«İTO endeksinin kendisinde bir yanlışlık var. Hiç ağırlığı yokmuş. 
Bütün fiyatları alır toplar, sonra da mal sayısına böler!ermiş. Bu olmaz 
tabii. O vakit biraz fazla artan bir şey, ehemmiyetsiz bir şey çok tesir 
eder. Bir de, tekstil için Sümerbank'ı alıyorlarmış Sümerbank da Ekim 
ayında zam yapmış, yüzde 30'a varan. Tek bir ay. İTO endeksi tekstilde 
de ortalama değil. Bunlardan gelen bir tesir var. Diğer endekslere bak
mak lazım.» 

İthalat olarak enflasyona karşı sıkı para politikasını devam ettire
ceğiz. Merkez Bankası tarafından TMO'ne açılan kredi1erin geri dönmeye 
başlamasıyla 1.5 trilyon' a çıkan emisyon hacmini 1.3 trilyon' a indirece
ğiz. Eylül ayı ihracatı şimdilik 682 milyon dolara ulaşmıştır. Kesin rak
kamın 700 milyar dolar dolayında olacağını tahmin etmekteyiz. 

Yılın bütününde ihracatın 8 milyar doları bulacağını tahmin edi
yonız. İhracat rakkamlarının hesaplanmasında çok sayıda fişin sayılması 
gerekmektedir, bu da sonuç almada gecikmelere yol açmaktadır. Eylül 
ayında 35 bin dolar ihracat fişinin sayılması gerekmektedir. 

«Devlet İstatistik Enstitüsü, yabancı ithalatçıların Türkiye'ye gelip 
Türk parası ile meyve - sebze almasını ihracattan saymıyormuş. Şimdi 
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aldılar, bu kamyonla giden malları bir değer koymaları lazım Türk pa
raslyla alınsa da bu farketmez. Özellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. 
Dövizlerini burada bozduruyorlar. Malı alıp götürüyorlar. 

Şimdi büyük çapta arttı bu olay. Bana söylenen, mesela Antalya 
halinden günde 30- 40 kamyon gidiyormuş, mesela birinci kalite domates 
350 liraya satılıyormuş.» 

Bazıları Türk Lirası ile yapılan bu satışların ihracat rakamlarına 
dahil edilmesinin ödemeler dengesi hesaplarında karışıklık meydana ge
tire..,eği endişesini ileri sürebilirler. Ancak, «Burada rakam büyük tutmaz. 
Sadece fiş sayısını arttırır. Yani ne olacak. Günde 30-40 kamyon gitse, 
10 ton domatesin kilosu 350 liradan bütünü bir kamyon yük olarak 3.5 
milyon lira eder. O da 6 bin dolar eder. Günde 200 bin dolar. Büyük bir 
rakam tutacağını zannetmiyomm. Ama tabiatıyla döviz karşılığı burada 
ödeniyor, ödemeler dengesinde yerini alır. Merkez Bankası hesap eder
ken, bakacak tabii rezerv miktarına, şuna, buna bakacak. 

Turizm de artık tahmin ediliyor. Başka yolu yok, eskisi yanlıştır. 
Turizm rakamları da 1.yi. Bu yıl gelirleri 1.2 milyar dolar tahmin edi
yorlar. Ben de İstanbul'da gördüm, turister hala dolu.» 

Ağustos ayında cari işl~mler dengesi fazla vermiştir. Türkiye AET'ye 
karşı ticaret fazlası sağlanmıştır. Almany.a, Hollanda, tngiltere, İrlanda ve 
Yunanistan'a bir arada ticaret fazlası vermemiz mevkalade önemli. 

Dış ticaretin ve kambiyo rejiminin liberalleştirilmesi sonunda eski
den· kaçak olarak Türkiye'ye gelen birçok malın, artık bavul turizmi yo
luyla Türkiye' den dışarıya çıkmaktadır. 

Dış ticaret hacmimizin 60 milyon dolar olduğunu, Suriye'ye aşağı 
yukarı 200 milyon dolarlık mal gittiğini tahmin ediyorlar. Yunanlı da 
Türkiye'ye gelip alışveriş yapıyor. Bu olayı sınır ticaretinin temeline 
otm tmayı düşünmekteyiz. 

Liberalleşme ekonomiye büyük faydalar sağlamıştır. 

«Türkiye'ye artık sadece iki kalem kaçak mal geliyor. Biri sigara 
kağıdı, diğeri oyun kağıdı. İkisi de monopol Türkiye' de. Biri Kızılay'ın, 
diğeri Tekel'in. 

Bunların hesabı yanlış. Sigara kağıdını ayn satmıyorlar. Tütünle 
beraber satıyorlar. Ayrı satarsa, tütünde kaçağı kabul etmiş olurum diyor. 
Oysa ayrı satmak lazım. Bu yapılırsa, tütün kullanana da gazete kağıdını 
sigara kağıdı diye kullandırmak önlenir. Bu sıhhatte de mugayyir.» 
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ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 47. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 

YAYINLANAN MESAJ 

10 Kasım 1985 

Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 47. Yıldönümünde, 
O'nun gösterdiği yolda ilerleyen bir milletin azim ve gayretini dile getir
menin huzur ve mutluluğunu duymaktayız. 

İleri görüşlü bir devlet adamı olan Büyük Atatürk'ü bu vesile ile 
milletçe minnet ve şükranla anıyor; kurduğu Cumhuriyete ve ilkelerine 
bağlı bir milletin ilelebet payidir olacağına kalpten inanıyoruz. 

Zamanımızda· insanlığın en çok muhtaç olduğu huzur ve güven, 
Büyük Önder'in üzerinde durduğu ve çok önem verdiği bir hususta. 
«Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh» diyerek bütüri insanlığa ışık tutan bu 
büyük insan, dünya barışına da hizmet etmiş bir devlet adamıdır. 

En iyi idare şekli olarak gördüğü cumhuriyeti iç ve dış barışı ko
ruyarak birlik ve beraberlik içinde yaşatmak ve fikirleri doğrultusunda 
memleketimizin müreffeıh ülkeler seviyesine gelmesini sağlamak, O'nun 
gösterdiği yolda yürümek hedefimiz olacaktır. 

Türk Milletinin bu uğurda, hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan her 
tür~ü gayreti sarfedeceği inancı içinde Büyük Atatürk'ü rahmetle yadedi
yoruz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DENİZLİ PAMUKKALE'DE 

GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

10 Kasım 1985 

S o r u : - Siyasette canlanma görüyor musunuz? 

Cevap : - «Daha önce de söylediğim gibi zayıf partiler birleşerek, 
güçlü olmaya çalışıyorlar. Demek ki, siyaset sahnesinde güçlü olmak için 
bir gayret var. C~lanma faaliyetleri var. Ben bu konudaki görüşlerimi 
açıklarken sözlerimin eski siyasetlerle hiçbir ilgili olmadığını söyledim. 
Bu konuyu da münakaşa etmiyorum. Bu konu kapanmıştır.» 

S o r u : - İç Politikada nelere dikkat ediyorsunuz? · 

Cevap : - ANAP. kurulduğundan bu yana hep memlekette cephe
leşmeye karşı çıktık. «Biz pa~timizi tanımla_rken ilkelerini açıkladık. Mem
lekette tekrar cepheleşmenin olmaması için sağ- sol kelimesini dahi kul
lanmadık. Biz bunu devamlı olarak söylerken, bir gazetenin manşetinde 
yazının içinde olmamasına rağmen (biz sağcı değiliz) diye yazılıyor. Böyle 
yazılırsa bu yanlıştir. Benim kızdığım noktalar da budur. Söylemediğim 
bir kelimeyi söylenmiş gibi yazmaları doğru değildir. Zateri tüm şikaye· 
timız de budur.» 

Memlekette geçmişte görülen cepheleşme acı neticeler vermiştir. 
Ann, şunu müşahade ettim. Sol başından beri devamlı olarak (solda bir
leştik) diyor ... Devamlı olarak böyle bir cepheyi kurup, bunun karşısına 
da bir başka cepheyi almak istiyor. Bu suretle memlekette akıllan sıra 
siyaseti canlandırmak istiyorlar. ANAP, bu şekilde bir cepheleşme:rıin 

hiçbir zaman yanında değildir.» 

Anava tan Partisi olarak sosyal adalete önem vermekteyiz. Bizim 
sosyal adaletliğimiz akılcıdır. «Vaktiyle solun söylenip de yapamadığı 
ve istismar ettiği birçok konuları, memleket lehine en akılcı bir şekilde 
hallettik. Onun için solun tüm söyleyebileceklerini ve bütün silahlarını 
elinden aldık. Bu da yeniden cepheleşmeye mani bir husustur.» 

S o r u : - Geçen gün bazı köşe yazıları ile ilgili beyana tınıza bir 
açıklık getirmek istermisiniz? 
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Cevap : - «Yazarlarla ilgili olarak da şunu söyledim : Çeşitli gaze
telerde muhtelif tarafları tutan, solu tutan yazarlarımız var. Sol birleş
mede bir misal olarak (ağladılar, güldüler) dedim. O birleşmeyi sağla
mak için çok gayret sarfettiklerini söyledim. Hatta bir espri de yaparak, 
amigoluk yapanlar da oldu dedim.>> «Sağ mı?· Sol mu? Hiç biri beni ala
kadar etmiyor. Sağ- Sol demiyorum. Anavatan istikrar partisidir. ANAP 
istikrarı temin eden partidir. Cepheleşmenin kötülüğünü gördük, onun 
için de devamlı olarak alternatifimiz yok dedik.» 

«Seçim de kazanmak da vardır, kaybetmek de. Bu bir nev'i siyasi 
yanştır. Bizim gördüğümüz şey şudur: Alaçatı seçimler dahil, değerlen
dirmeyi tek tek değil, bütünü ile yapmak lazım. Belediye sıeçimleri ge
nelde tam bir seçim neticesini aksettiren durum değildir. Belediye seçim
lerinde kişlerin tesirleri önemlidir. Sarayköy' de yapılan seçimlerden 
6 Kasım seçimleri de dahil oİmak üzere biz hep geri kaldık. Hatta bu 
yapılacak seçim için bana buraya gitmemem söylendi. Ama ben gideceğim 
dedim. Kazanıp kazanmamamız hiç önemli değil. Bir siyasi yarışa giriyor
sak ve burayı görme imkanının varsa gider görürüm. Gideceğim görece
ğim, belediye başkanılğını kazanmak için de gayret sarfedeceğim. Mühim 
olan vatandaşı görmektir. Onlarla alakadar olduğumuzu göstermektir. 
Ama ANAP'ın reylerinin hiç azalmadığını da inuşahede ettim.» 

Soru~ - Bulgaristan'dan Yunanistan'a lltic~ eden 3 Türk Aiİesi
nin Yunanistan tarafından tekrar Bulgaristan'a iade edileceği açıklandı 
bu konuda ne dersiniz? 

Cevap: - «Zannediyorum, bu konuda girişimler yapılmış. Birl6Ş
miş Milletler' de bir mülteciler komisyönu var. Yunanistan'ın yaptığı yan
lıştır . Bu dünyada takip edilen en hassas bir konudur. Yunanistan'ın da 
bunu yapmaması lazımdır. Konuyla ilgileniyoruz:» 

•,, 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA - ALTINDAG KÜLTÜR 

SİTESİ'Nİ AÇARKEN YAPTIGI KONUŞMA 

12 Kasım 1985 

Kültür bir binanın demiri, çimentosu gibidir. Hükümet olarak kül
tür faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. « 12 Eylül öncesinin karan
lık!c;ırına dönmemek ve tekrar o dönemleri yaşamamak için birlik ve be
raberliğinizi güçlendirıecek en önemli unsurlardan birinin de milli kültü
rümüz olduğu kanaatindeyiz. Çünkü kültür bütün dallarıyla insan top
luluklarını, milletleri birbirine bağlayan, yani bir nevi bir binanın çi
mentosu, demiri gibidir. Sağlam bir kültür milletleri geliştirir, kuvvet
lendirir ve birbirine çok daha bağlı kılar.» 

Bu yapılan tesis bölgeye· önemli hizmet yapılmasını sağlayacaktır. 

Özellikle bölgedeki gençler için önemli bir toplum merkezi olacağı 
inancındayım. 

Hayırlı uğurlu olsun. 

745 



BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM GRUP 

TOPLANTISINDAN ÇIKTIKTAN SONRAKİ AÇIKLAMALARI 

13 Kasım 1985 

Siyasi Partiler Kanunundan sonra Seçim Kanununda da değişiklik 
yapılabilir. Ancak şu anda gündemde olan Siyasi Partiler Kanunu değişik
liğidir. Bu değişiklik ana seçimlere kadar yapılabilir. Yurtdışındaki va
tandaşlarımızın oy kullanmalarını genel s~çimde gerçekleştirmeyi dü
şünmekteyiz. 

Hükümet olarak iktid<:lra gelir g~lmez 15-20. yılda yapılamayan 
idari düzenlemeyi gerçekleştirdik. Hızlı bir mevzuat düzenlemesi ger
çekleştirecek. ·«Misal söylersem~ Türk Parasını Koruma mevzuatı, konut 
meselesi, kamu ortaklığı meselesi, en sori sa\runma sanayii ve bunun gibi 
yüzlerce önemli meseledir. Katma Değer Vergisi, vergi kanunlarında ya
pılan büyük değişiklik. .. Bunların hepsinin birer ihtilal mahiyetinde ol
duğunu, meseleleri ve vatandaşa sunarken, kavga· ile değil, hep sevgi ile 
anlatmamız gerektiğini söyledim. Bu konuyu hafta sonlarında vatandaşın 
arasına girerek yaymamız gerektiğini anlattım.,> 

«Bu memleket ve insanları kavgadan ·çok çekmişlerdir. Kavganın 
yanında değillerdir. Biz, ne bu cephe, ne şu cephe içindeyiz. Meseleleri 
sevgi ile yaklaşarak anlatmalıyız. Zamanında Milliyetçi Cephe hükümet
lerine karşı çıkanlar, şimdi sol cephe kuruyorlar. Biz ANAP olarak en 
sağlam yıerdeyiz. Son zamanlarda eski politikacıların ve bazı eski parti
lerin ortaya çıktığını görüyoruz. Eski politikacıların ortaya çıkması, bi
zim için endişe edilecek bir şey değildir. Tam tersine bizim parti üze
rinde yapılan spekülasyonları ortadan kaldırır. Eskiden olduğu gibi ANAP 
için, şu partinin bu partinin adamı gibi laflar ortadan kalkar. Ben halkın 
içine karışıyorum ve çok müsbet sonuçlar alıyorum. Hepiniz halka gidin, 
sık c:ıık onlarla beraber olun. Bakanlarımızın ve milletvekillerimiz halkın 
istekleriyle yakından ilgilenmelidirler.» Bugün grub toplantısında bun
ları arkadaşlarıma anlattım. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN PARİS'TE DÜZENLENEN İSLAM 
VE BATI KONULU MİLLETLERARASI TOPLANTIDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

14 Kasım 1985 

Sayın Başkan, 

Bana bu mümtaz topluluğa hitap etmek imkanı sağladığı için «İslam 
ve Batı» kuruluşuna teşekkür etmek isterim. Batı '.ile İslam arasındaki 
kapsamlı diyaloga katkıda bulunacak bu önemli konferansı düzenlediği 
için kuruluşumuzu kutlarım. Konferansın UNESCO'nun çatısı altında top
lanmasının hepimiz için ayrı bir :anlamı bulunmaktadır. Zira, Genel Direk
tör M. BW'un kararlı yönetimi altında yorulmak bilmeyen çabalar göste
ren bu örgütü takdir ediyoruz. 

Ekonomik lYaklaşımımızı ve bunun uygulamasını size özetle anlatma
dan önce Türkiye'nin laik bir ülke olduğunun altını çizmek isterim. Laik
lik ilkesi Cumhuriyetin temelinde yatmaktadır. Bu sadece lbir anayasa 
maddesinden ibaret değildir. Tarihi süreç içinde halk tarafından bütünüy
le kabul edilmiş bir ilkedir. Tabiiki, laiklik din ve vicdan özgürlüğüne bir 
engel değildir ve % 99'u islam olan Türk halkı dinlerine özgürce sahiptir
ler. 

Din önemlidir. Her medeniyette kültürün temelini oluşturur. Din, bi
rey ve toplumu derin bir şekilde etkiler ve hatta şekil verir. Türk Toplu
muda 'dinin önemli bir rol oynamış olduğu tarihi gelişmelerden büyük öl
çüdeki etkilenmiştir. Hemen her tarihi olay düşünce yapımızda ve olayla
ra bakışımızda bir iz ve kalıntı bırakmış olup, bu zamanla günümüzdeki 
kültür sentezine ulaşmamızı sağlamıştır. Bu sentezin düşüncemizde lve 
yaklaşımlarımızdaki güçlü bir dolaylı etkisi olup, bundan kaçınamayız. 

Geriye dönüp baktığımızda Batı' daki sanayi devriminin, İslam Ülke
lerinin göreli gerilemesine rastladığını 1görürüz. Bugünkü ekonomik sis
tem sanayi devriminin bir ürünü olduğu cihetle, sanayileşmiş olsun veya 
gelişme yolunda olsun, hür dünyanın ekonomikri Batı modeli üzerine ku
rulmuş bulunmaktadır. Günümüzde İslam ekonomisini uygulama çaba
sında olan bazı ülkeler bulunmaktadır. Fakat hiç bir ekonomi bütünüyle 
İslami olarak nitelenemez. Türk ekonomisi büyük ölçüde Batı'nın serbest 
piyasa modeli üzerine kurulmuş ;bulunmaktadır. Bununla bfrlikte Türk 
halkı değerlerine ve geleneklerine yakından bağlıdır. 

747 



Bu açıdan kültür varlığımızın hususiyetlerini size özetle belirteyim: 

İslamda düzen kavramı «Tevhid» üzerine kuruludur. iBu düzende her 
şey belirli bir yere ve fonksiyona sahip olup, organik bir ilişki biçimi için
de ve az fakat öz bazı kurallar çerçevesinde hareket ıetmekte<lir. Bugünkü 
şartlarda organik bağdan kastımız serbest güçleri ve temel yasaları ile iyi 
çalışan bir piyasadır. Burada doğrudan müdahale yerine dolaylı teşvikler 
rol oynamaktadır. Böyle dolaylı müdahaleler dahi mümkün olduğunca kı
sıtlı tutulmuştur. Devlet Sadece bu çerçeve içinde yönetim v.e bölüşüm yet
kilerini !muhafaza etmektedir. 

Bu bizi piyasa kavramına getirir. İslam ve Batı piyasa kavramların
da her zaman bazı benzerlikler bulunmuştur. Herşeyden önce ikisi de hür
dür. İslam piyasasında da fiyatlar serbestçe v .. e piyasa güçleri vasıtasıyla 
tespit edilir. Tekel oluşmasına yapısal bazı engeller cihetle islam piyasa 
mekanizmasında rekabet bazı açılardan daha da mükemmeldir. Bir taraf
ta zekat, diğer tarafta tefecilik yerine kar bölüşümü bu engelleri oluştur
maktadır. Ahlaki nedenlerden dolayı İslami piyasada rekabet Batı'daki 
gibi kıyasıya değildir. 

Bizim gibi düzende "birlik kavramından .etkilenmiş olan insan1arın al
mış oldukları eğitime bakıldığında bunun genellikle matematik veya fizik 
temeli olduğunu müşahade etmek belki ilginç bir husus olabilir. Cebir'in 
İslam medeniyetinin en yüksek manevi 'noktasına ulaştığı anda ortaya çık
tığını ·nasıl ·unutabiliriz. Bu husus bizim piyasa ekonomisini ideoloji dı~ı, 
akılcı ve sosyal cephesini de gözardı etmeyen sistemik bir birlik içinde ta
nımlamakta oluşumuzun ·nedenini izah etmektedir. 

·Tarihi .açıdan bakıldığında islamın çıkış ortamında bireyciliğin geliş
mesine büyük katkısı olduğunu görürüz. Bunun günümüzdeki karşıtı, top
İuma karşı sorumlu olan haklı bir kar elde eden hepsinin lüstünde akılcı 
ve sadece sürekli daha fazla üretmeyi amaç edinmiş olan girişimcidir. 

Batı' da klasik bir muhafazakar parti genel olarak ekonomik rasyona
lizasyon üzerine daha fazla ağırlık verir. Her ne kadar liberal, radikal bir 
ekonomik program uyguluyorsak da bunun özellikle sosyal yönüne ağır
lık vermiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre Adalet ilkesi tıoplumun temel 
ilkesidir. ; 

Sayın Başkan, 

24 Ocak 1980 ·stabilizasyon programının büyük ölçüde Batı'nm libe
ral piyasa ekonomisinden ilham alınmış ve bizim koşullarımıza uydurul
muş olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, konuşmamın başında da be
lirttiğim üzere, milli kültürel birikimimiz bu ,girişimde ıaynı derecede et-
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kin bir rol oymımıştır. Özellikle bu açıdan bakıldığında bunu bir «teme] 
reform» ve «eskisinin kesinlikle terkedilmesi» olarak nitelememiz müm
kün olmaktadır. 

Özellikle ekonomik rasyonalizm açısından bakıldığında, bu progra
mı uygulamaya koymadan önce Türk ekonomisinin yönetiminin çağdaş 
ekonomi kavramı ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını görürüz. Osman
lı İmparatorluğundaki koşullara bir tepki olarak Cumhuriyetin ilk yılla
rındaki ekonomi politikası büyük ölçüde devletçiliğe dayanmıştır. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine gerek üretimde, gerek hizmet sektöründe önemli 
liderlik görevleri verilmiş ve bu arada özel sektör gelişememi~tir. Harbin 
ertesinde bir ithal ikamesi politikası giderek hız kazanmıştır. Devlet eko
nomik haaytın hemen her veçhesine müdahale etmiştir. Gerçek piyasa güç
leri ve güvenilir piyasa göstergelerine sahip bir «piyasa» oluşamamıştır. 
Bununla birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı kaynaklarla önemli bir 
gelişme sağlanmıştır. Ancak, ekonomik politikaların bir ömrü vardır. Ön
ce olumlu sonuçlar verirler, fakat zaman içinde etkinlikleri kaybolur ve 
nihayet zararlı olmaya başlarlar. Bu aşamada değiştirilmeleri geı;ekir. 

Sayın Başkan, 

Programımız bu durumu bütünüyle değiştirmeye yöneliktir. Çünkü 
programımızın temelinde yatan temel felsefe bireyciliktir. İnsanlığın geliş
nıesindeki esas Hici gücü bfreyciliğin sağladığına inanıyoruz. Bireysel ye
teneğin önceliği bulunmaktadır. Bireyin refah ve mutluluğunun toplumun 
en yüksek amacını oluşturduğuna inanıyoruz. Bu nedenle serbest piyasa 
ve özel girişimi ekonomik kalkınmamızın temeli olarak kabul ettik. Bu .ne
denle devletin ekonomiye müdahalesini asgari düzeye indirdik ve bürok
rasi ile mücadele ettik; kambiyo :rejimini basitleştirdik; fiyat kontrolle
rini kaldırdıkı ticaret rejimini serbestleştirdik; paramız için gerçekçi bir 
kur ve gerçekçi bir faiz haddi tespit ettik; ekonomimizi uluslararası reka
bete açtık. Kısaca piyasa güçlerinin ve piyasa göstergelerinin serbestçe 
çalışabileceği serbest piyasayı yerleştirdik. 1 

Bu programdan olumlu sonuçlar almamız çok uzun sürmedi. Bugünkü 
düzeyi tatminkar olmamakla birlikte, dolu-dizgin giden enflasyonu kont
rol altına aldık ve düşürdük. ·Paralel piyasaların önüne geçerek bazı temel 
maddelerdeki yokluğu ortadan kaldırdık. İhracatıinızı 3 kattan fazla artı
rarak 2 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkardık. Sanayi ürünleri ihraca
tının genel ihracat içindeki payını % 3S'den 5 yıl içinde % 80 oranına çı
kardık. Böylelikle ödemeler dengemizde sağlanan düzelme 1970'lerin so
nunda, yani programımızı uygulamaya geçmeden önce, ertelenmiş bulu
nan birikmiş borçlarımızın geri ödemelerine imkan verdi. Uluslararası 
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ekonomik \ilişkilerde görülen yavaş büyüme, korumacılık ve 'dünya tica
retindeki gevşeme gözönünde tutÜlduğunda programımızın başarısı daha 
iyi ortaya çıkar. 

Yaptığımız ·iş liberal bir ekonomi modelini Türkiye'nin koşullarına 
uydurmanın ötesinde, müdahaleci bir komuta ekonomisini çağdaş bir pi
yasa ekonomisine dönüştürmek çabasıdır. Böylece bir süreç içinde tarihi 
sentezin dolaylı fakat hayati ırolünü de vurgulamış bulunuyorum. 

Ekonomi istikrar 'programımız halkımıza ayrıntılarıyla izah edilmiş 
bulunmaktadır. 1984 Martında mahalli seçimlerde Türk milleti bu prog
rama olan güvenini teyid etmiş bulunmaktadır. Tüm siyasi partilerin ka
tılması ile bu seçimler bir genel seçim niteliği kazanmıştır. Türkiye' de par
lamenter demokrasinin yerleştirilmesine, f.erdi hürriyetlerin korunması
na ve serbest >piyasa sisteminin tam manasıyla yerleştirilmesine kararlıyız 
Serbest piyasa ekonomisi ile demokrasi arasında yakın bir ilişki bulundu
ğu cihetle, ekonomik gelişme ve sosyal adaletin sadece böyle bir serbest 
sistem vasıtasıyla sağlanabileceğine inanıyoruz. Ça!balanmızda Türk hal
kının gelişmiş aklı selimi ve demokratik idealleri olan bağlılığı en büyük 
güç kaynağımızı oluşturmuştur. 

Sayın Başkan, 

Şimdi size getirmiş olduğumuz v·e daha çok inançlarımızdan esinlen
miş bulunan yeniliklerden söz etmek istiyorum : 

İslam iktisadiyatımn kendine has finans ve yatırım \anlayışı bulun
maktadır. İslam dininde faiz geliri yasaklanmıştır. Bu nedenle islami fi
nansman modeli kar bölüşümü prensibi üzerine kurulmuştur. Uygulama
da bu model geleneksel :değerleri nedeniyle faiz gelirine yönelmeyen toplu
mun önemli bir kesiminin tasarruflarım kullanma üzerine kurulmuştur. 
Modelin dini temelleri bunun uygulanabilirliğini ve etkinliğini azaltmakta
dır. Gerçekte bunun bazı dini mülahazaların ötesinde dünyada uygulana
bilirliği '.olduğu görülüyor. 

1Batı mali uygulamaları, borçlunun güvenilirliği ve verdiği garantilere 
dayanmaktadır. Diğer yandan kaynak aramakta olan borçlu aynca garan
ti de bulunması gerektiğinden ek bir külfet üstlenmektedir. Bu sistem için
de ikaynaklar genellikle bunları geriye ödeyebilecek kimseye tahsis edil
mektedir. Kredi veren kimse açısından kaynakların tahsis edildiği proje
ler çok önemli değildir. Sadece son zamanlarda Amerika Birleşik Devlet
leri'nde bazı Bankalar kredi açtıkları kimsenin projeleri ile de ilgilenmek
tedir. Borçlu güvenilirliğine yönelik bu ön-yargı ekonomide tekelleşmeyi 
teşvik etmekte ve anti-tröst yasaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
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· lslami sistemde ise, ·kredi açan ve borç alan kimse arasındaki ilişki 
bir ortaklıktır. Dolayısıyla, kredi veren yatırım projesi ile ilgilidir. Proje
nin verimliliği ve karlılığı, diğer bir deyimle dönen geliri, kredi açanın te
me.I kaygısını oluşturur. Borç alanın mali gücü ise önemli olmakla birlikte 
ikinci derecededir. 

Sonuçta kaynaklar en karlı projeler için tahsis edilebilmektedir. Kre
di veren önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde borçlunun ortağı olduğun
dan ve risk paylaşım esasını da beraberinde getirdiğinden bu sistemin bir 
diğer avantajı da yatırımların spekülatif olmamasında yatmaktadır. Kar 
ortaklığı borçlunun itibarından çok, sağlam projeleri dikkate aldığından, 
bu sistemde, Batı sistemine göre tekelleşme eğilimlerinin önüne geçilmek
tedir. 

Bir Hükümet Kararnamesiyle Türkiye' de faizsiz mali kuruluşların iş
lemesine müsaade ettik. Bu kuruluşlar şimdilik sadece '.ticari mübadele
lerle ilgilenmektedirler. İthalat ve ihracat finansmanında aracı rolünü oy
namaktadırlar. Tam olarak geliştirdiklerinde bu kuruluşların ortaklık 

esasına göre mevduat toplamları ve topladıkları mevduatları ayrintılı ola
rak yapılacak proje değerlendirmeleri neticesine göre yatırımlara kanalize 
etmeler i beklenmektedir. Bu bankalar Fon'larını kullanmak isteyen ya
tırımcılar için bazı kurallar tesbit etmişlerdir. Bu kurallar üretim yardı
mı, kiralama ve Fon'laı:ın mal :mukabili plasmanı gibi Batıqaki ticari uygu-
lamalara benzerler. r 

Bu ç~rçevede yaratılmış bulunan bir de kar ve zarar ortaklığı belge
si varıdır. Hamiline şirket karına iştirak imkanı veren bu menkul kıymet 
fürünü sermaye şirketleri ihraç edebilmektedir. Bu menkul kıymet türü
nün hisse senedjnden bir farkı da'hamil1erini zarar gibi mali külfete iştirak 

ettirmesinden kaynaklanm·aktadır. Bu menkul kıymetlere yapılan temettü 

ödemeleri ışirketler tarafından ödenen faizlere olduğu gibi masraf olarak 
gösterilmektedir. Senet sahiple~inin kazançları is~ mevduat saJ:ıiplerine 
ödenen faiz kazançfarında olduğu gibi % 10 stopaja tabidir. Bu yeni ma
li araç henüz tecrübe safhasındadır. 

İlaveten, «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun» ile Türkiye'ye yeni bir tasarruf, finansman ve 

yatırım kavramını getirdik. Bu Kanun «Gelir Ortaklığı Senedi» adı al
tında yeni bir menkul kıymet yaratmıştır. Bu senetler vatandaşların ka

muya ait köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomü
nikasyon sistemleri, limanlar ve hava meydanları giıbi alt -yapı tesisleri

nin gelirlerine ortak olmasını mümkün kılan belgeleridir. 
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Bu senetler sabit bir getiriyi garanti etmezler. Bunların geliri ortak 
olduğu alt -yapı tesisinin gelirine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Birinci 
tertip senetlerin geliri cari faiz hadlerinden düşük olarak tahmin edil
mişti. Buna rağmen, alıcılar enflasyon haddindeki düşüşe paralel olarak 
faiz hadlerinde meydana gelebilecek muhtemel düşüşleri dikkate almış
lardır. Yatırımcılar kısa vadede yüksek faize karşılık orta vadede yük
sek karlılığı tercih etmişlerdir. Diğer taraftan daha evvel de bahsettiğim 
gibi, bu senetler kar ortaklığını faiz kazancına inançları ve gelenekleri 
dolayısıyla tercih edenleri cezbetmişlerdir. 

Kamu Ortaklığı Fonu'nun bir çok yararları mevcuttur. Öncelik]e, 
alt-yapı projelerine t~hsis edilebilecek mali kaynakları arttırmaktadır. 
Bu hususun ekonomide önceliği vardır. Fon'un düzenli yıllık gelirleri ya
nısıra, gelir ortaklığı senetleri ihracı ile taze finansman kaynağı yaratıl
maktadır. Bu yolla finanse edilen alt-yapı tesislerinin gelirlerine karşılık 
çıkarılacak Gelir Ortaklığı Senetleri ile sistem kendi kendini finanse 
eden bir yapıya kavuşmaktadır. 

İkinci olarak, bütçe dışı olması ve diğer bürokratik formaliteler
den en az etkilenmesi gibi nedenlerle Fon'un kullanım hızı artmaktadır. 
Fon'un kurulmasından bu yana, devam etmekte olan projelerin tamam
lanmaları hızlandırılmıştır. Enflasyonist etkilerden ve gecikmelerden do
ğan zararlar ·en aza indirilmektedir. Ayrıca, projelerin erken tamamlan
maları, yeni projelerin başlatılmasına imkan vermektedir. Fon'un bir <li
ğer yararı ise, kalkınmada öncelikli yörelerde minumum % 10 kamu payı, 
olan, istihdam yaratıcı yatırımlara finansman kaynağı yaratmasıdır. 

Bir yıldan az bir zamanda, 1. Boğaz Köprüsü ve 2 hidroelektrik sant
ral gelirleri için çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri aracılığıyla Fon'un ge
lirleri 400 milyon dolara ulaşmıştır. Bu senetler, çok kısa sürelerde ve 
çoğunlukla da küçük yatırımcılar tarafından satın alınmışlardır. 

Fon'un kaynakları, 14 baraj ve ve hidroelektrik santralının finans
manında kullanılmaktadır. Bunların arasında Türkiye'nin en büyük bara
jı olan 2400 MW.'lık Atatürk Barajı ve 1800 MW.'lık Karakaya Barajı da 
bulunmaktadır. 

Yeni finansman anlayışıyla başlatılan bir diğer sosyo- ekonomik 
program ise konut uygulamasıdır. Son 30 yılın şahit olduğu hızlı şehir
leşme ciddi bir konut sıkıntısı doğurmuştur. Yüksek konut kiraları orta 
ve düşük gelirli ailelerin bütçelerinde çok ağır bir yük oluşturmaktadır. 
Problemin çözümüne yaklaşımımız, alkollü ve alkolsüz içkilerden, tütün
den ve petrol ürünlerinden alınan vergilerden bir kısmını; lüks ithalat
tan oluşan bir fonu; yurtdışı çıkışlarından alınan bir bedeli; sağlanabi
lecek kredi ve gelirleri Fon'da toplayarak kaynak yaratmak şeklindedir. 
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Bu programın uygulanmasından önoe, yabancı sigara ve benzeri bazı 
lüks tüketim maddeleri ithalat kısıtlamalarından ötürü kaçak olarak Tür
kiye'ye girmekteydiler. Bu uygulamayla ithalat serbest bırakılmış, aynı 
zamanda da kaynak yaratılmıştır. Bu program, kaynaklarını yüksek gelir 
gruplarından yaratarak orta ve düşük gelir gruplarına konut kredisi ola
rak aktardığından önemli bir sosyal işlevi de yerine getim1ektedir. 

Bugüne kadar, bu Fon sayesinde 60.000 düşük gelirli aile konut sa
hibi olmuşlardır. Yıl sonuna kadar bu rakam 100.000'e ulaşacaktır. Fon' 
un kaynakları halihazırda 450 milyon dolara ulaşmış ve bu rakama ula
şacak yıllık gelirlerle yılda 100.000 konutun finanse edileceği hesaplan
mıştır. 

Programın önemli amaçlarından birisi, düzenli bir şehirleşmenin 
altyapısını oluşturmaktadır. Hızlı şehirleşme ve ferdi konut yapımı, bu 
tür bir düzenlemenin yokluğunda düzenli şehirleşmeye imkan vermekte
dir. 

Diğer bir programımız ise küçük ve orta boyutlu t·eşebbüse yöne
liktir. Orta sınfın önemli kısmını oluşturan bu kesim toplum içerisinde 
önemli bir konuma sahiptir. Bu programda, yetenek ve bireysel teşebbüs 
en önemli niteliklerdir. Bu sektördeki üretim şekli emek-yoğun faaliyet
lere yönetliktir. Üretimlerini modernize ·etmek ve arttırmak amacıyla 
küçük sanayi siteleri ve· organfze endüstri sahaları kurulmasına özellikle 
önem verilmektedir. Uzmanlaşmış bir Banka bu tür teşebbüslere işletme 
ve yatırım kredileri sağlamaktadır. 

Sosyal bir önlem olarak, gelir seviyesi düştükçe yükselen ölçüde 
hizmet ve mal alımlarında vergi iadesi imkanı sağladık. Bu yöntemle en 
düşük sabit gelir düzeyindekilerin net gelirleri, gelir vergilerini iadeler. 
vasıtasıyla % 25'den % S'e kadar indirmek suretiyle artmaktadır. Bu 
sistemin önemli ıbir özelliği de vergi kayıplarının engellenmesidir. Fatura 
toplama adetinin bu suretle gelişmesi Katma Değer Vergisi'nin Türki
ye'de 1 yıldan kısa bir sürede yerleşmesine imkan vermiştir. 

Diğer yandan sabit gelirli alt ve orta gelir grubunu güçlendirmek 
amacıyla gelir vergisi oranlarını düşürdük. 

Eneri tasarrufunu teşvik etmek ve düşük gelirlilerin bütçelerine 
katkıda bulunmak amacıyla belli bir miktarın altında tüketılen elektrik 
enerjisine düşük tarife uyguluyoruz. 1987 yılı sonuna kadar fonların da
ha verimli kullanılması suretiyle köylerin tüm elektriflkasyonunun ta
mamlanması bu fiyat politikasının sosyal sonucunu oluştur ıcaktır. Bazı 
hüyük şehirlerde su tüketimi de benzer bir biçimde ele alınmakta olup, 
uygulama tüm ülkeye yayılmaktadır. 
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Sosyal açıdan önemli olan toplumun sosyal dokusudur. Ülkede ge
lişmiş bir sosyal güvenlik sistemi bulunmamakla birlikte, · büyük ve yay
gın aile yapısı ile komşuluk kavramı işsizliğin olumsuz s.onuçlarını yu
muşatabilmektedir. Yeni şehirleşmiş nüfus ile bunların kırsal aileleri ara
sındaki kesintisiz ilişki şekli de kaynak aktarımını kolaylaştırmaktadır. 
Bu tabii sosyal güvenlik bağları gelişmekte olan sanayi ve hizmet sektör
lerinde bir bulunan ve yerleşene kadar köyden göç edenlerin geçinmesine 
katkıda bulunmaktadır. 

Göriildüğü üzere getirdiğimiz her ekonomik yeniliğin içinde mün
demiş bir de sosyal unsur bulunmaktadır. Çabalarımızda her zaman sos
yal adalet ile ekonomik rasyonalizmi ikili amacını birleştirmek kaygısı 
hakim olmuştur. İşte bu gerçek geçmiş dönemden asıl farkımızı oluştu
rur. 

Sayın Başkan, 

Günümüzün uluslararası ekonomik koşulları içinde, Türkiye, hal-
• kınm geleneksel değerleri ile çağdaş 1 iberal ekonomik yaklaşımı birleş

tirerek, ekonomisindeki yapısal değişiklikleri gerçekleştirmeye çalışmak
tadır. Türkiye'nin köprü biçimindeki kara kütlesi biçimindeki jeopolitik 
konumu tarih içinde değişik ' kültürlerin biraraya getirilmesini mümkün 
kılmıştir. Bu gerçek, bizde zaman içinde sürekli kültür sentezi oluşturma 
'yeteneği yaratmıştır. Çabalarımızın bu yönü diğer ülkelere de örnek oluş
turmak suretiyle, ortaya çıkmakta olari yeni uluslararası ekonomik dü
zene önemli bir katkı yapmaktadır. Ekonomik alanda neler yaptığımız 
konusunda Orta -Doğu' daki komşularımızın bize sık sık sualler yönelt-
meleri de ilginç bir gelişmedir. · 

İslam· ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz ya'nısıra İslam K.onf er ansı Teş
kilatı vasıtasıyla ·da işbirliği yapmaya ·Çalışıyoruz. İslam Konferans! Teş
kilatı içinde Gelişme Yoluridaki Ülkeler · arasındaki Ekonomik İşbirliği 
Çerçeyesinde uluslararası ekonomik düzenin önemli bir ·amacı, yani tek 
tek ve müşterek dayanışma, öncelik kazanmaktadır. · · · 

. ,· 

İslam Konferansı Teşkilatı içinde çok taraflı veya ikili ekonomik 
işbirliği Orta -Doğu'ya akan petro - dolarlarla büyük ölçüde kolaylaşmış
tır. Bölge içinde gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Batı ile · Orta -Doğu 
arasındaki orantısız ekonomik ilişki daha dengeli bir nitelik kazanmış
tır. Programımızın uygulamaya başlanması ve ekonomimizin dışa açılma
sıyla Türkiye bu gelişmeden büyük ölçüde yararlanmıştır. Böylelikle Ba
tı ile tek yönlü ilişkilerimizde, aynı derecede önemli pir Orta -Doğu bo
yutunun eklenmesi ile denge sağlamak mmükün olmuştur. Bölgeye ihra
catımız, 5 yıl -içinde 250 milyon dolardan, tüm ihraç gelirlerimizin hemen 
hemen yans olan 3,5 milyar dolara çıkmış bulunumaktadır. 
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Bugünkü durum Örta-Doğu sermayesi, Batı teknolojisi, Türk iş

gücü ve girişimciliği ile ortak yatırım yapma hususunda geniş imkanlar 

sağlamaktadır. Bu açıdan umut verici bir başlangıç yapmış olduğumuzu 

belirtmekten mutluluk duyuyorum. 

Batı ile işbirliği ile Gelişme Yolundaki Ülkeler ara.sındaki ekono

mik işbirliği kavraml~rı birbirlerinin yerine geçmeyi amaçlamamakta
dır. Tam tersine, karşılıklı bağımlılık çerçevesinde sanayi ülkeleri sağlıklı 

gelişmelerini Gelişme Yolundaki ülkelerin gelişmesine bağlı olduğunu 

kabul ettiği taktdirde, biri diğerinin koşulu olmakiadır. 

Orta-Doğu'ya ihracatımız 5 yıl içinde hemen hemen 15 kat artmış

tır. Bu ihracatımız, diğer yarıyı oluşturan aBtı'ya yönelik ihracatımız ile 

birbirlerini tamamlamaktadır. Batı'ya yönelik ihractımız oldukça düşük 

bir seviyeden başlayarak gelişmiştir. Bu cihetle, bugüne kadar bize itha
lat ikamesini terk emtemiz yönünde sürekli tavsiyede bulunan Batı ül
keleri tarafından şimdi önümüze bazı korumacı engeller konulmasından 
hayret duyuyoruz. Dünya ekonomisi içinde giderek ciddi bir tehlike ha
lini almış bulunan korumacılık problemi ile mücadelede Batı'nın gereken 
ciddi davranışı göstereceğini içtenlikle ümit ediyoruz. 

Sayın Başkan, 

Sonuçta, özetle, İslam' daki tevhid kavramının toplumda birliği sağ
lama amacına yönelik devamlı bir çaba olduğunu kaydetmek istiyorum. 

Bu amacın içinde toplumun çeşitli kesimlerini dengeli bir bütüne dönüş
türmeye yönelik devamlı bir çaba bulunmaktadır. Bu hususta iyi bir ör
nek olarak Osmanlı İspamatorluğunun en gelişmiş olduğu dönemde çe
şitli milletlerin, dinlerin ve kesimlerin birarada yaşadığı, her birinin ken

di fonksiyonunu yerine getirdiği ve toplumun dengesine, gelişmesine ve 
nihayet birliğe katkıda bulunduğunu gösterebiliriz. 

Türkiye, böyle bir başarılı sentez geleneği ile bugün politik ittifak 
içinde bulunduğu sanayileşmiş Batı ülkeleri -Kuzey- ile Türkiye'nin de 
bir parçasını oluşturduğu İslam ülkeleri -Güney- arasındaki farkı gider
meye çalışmaktadır. Herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek çatışma ve 
kargalaşalığın, her yerde menfi yansımaları olduğu giderek küçülen dün
yamızda bu uçurumun mutlaka ortadan kaldırılması lazımdır. 

755 



İki dünyanın birbirine değdiği noktada bulunan Türkiye, İslam ta

rafından temsil edilen Doğu gelenekleri ile Batı rasyonalizminin dengeli 
ve ahenkli bir biçimde kaynaşabileceği bir proto tipi oluşturmaktadır. 

Biz Türkiye' de her iki dünyanın da en yararlı taraflarını almak suretiyle 

yaşantımızı zenginleştirecek böyle bir sentezi elde etmek için büyük ça
ba sarfetmekteyiz. Bu girişimimizde başarılı olduğumuz ölçüde, uluslar
arası işbirliği kavramı, dayanışma ve ahengin geleceğin kliçük dünyasın
da varolacağmı ümit edebiliriz. 

Ben önümüzdeki yıllar içindç> uluslararası barışa Türkiye'nin yapa
bHeceği katkıyı işte böyle görüyorum 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BAKANLAR KURULU 

TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

14 Kasım 1985 

«Tek dersle ilgili tasarının Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek 
TBMM'ye sevki kararlaştırıldı. Detayına girmiyorum şimdi. Ara sınıflar
da da bir defaya mahsus olmak üzere tek ders hakkı tanımıyor. Ondan 
sonra bir de başarılı olamayanların beIIi bir tahsil alarak iki senelik, yani 
ön-lisans verme konusu da var tasarıda. Bu şekilde bir kanun tasarısı 
TBMM'ye sevk edilecek. Son sınıfta tek dersten kalanlar ise ... -Onlara da, 
bütünleme ile birlikte altı defa daha sınava girme hakkı veriliyor ... » 

«Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen tek ders yasa tasarısı esaslarına 
göre tek ders dolayısıyla üniversiteden kaydı silinen öğrencilerimiz için 
ara sınıflarda bir defaya mahsus olmak üzere imtihana girme hakkı ge
tirilmiştir. Bir ilave imka·~ sağlanmıştır. Son sıfa kadar gelipde bir ders 
dışında bütün diğer derslerin vermiş olmasına rağmen, tek dersi kalmış 
olan ve bu yüzden ilişiği kesilen öğrencilerimize de üç yıl daha, yani altı 
sınav hakkı tanınmıştır. Yine ilk iki sene dört sömestre tüm derslerini 
vermiş olan öğrencilerimize tek ders veya diğer nedenlerden üniversite
den ilişiği kesilmiş ise bu öğrencilerimize ön lisans diploması verilmesj 
imkanı yatırılmıştır. Bunun dışında yine bu öğrencilere isterlerse öğre
time devam etme hakkı da getirilmş olacaktır. Anahatlarıyla yasa tasa
rısı bunları getiriyor. Bu hafta içinde TBMM'ye ulaşacaktır.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN FRANSA'DA YAYINLANAN 

LİBERATİON GAZETESİNİN MUHABİRİNİN SORULARINA 

VERDİGİ CEVAPLAR 

14 Kasım 1985 

Soru: - Siz Başbakan olduktan sonra 1984 martında tüm parti
lerin katıldığı yerel seçimler yapıldı. Öte yandan Güneydoğudaki 9 il dı
şında sıkıyönetim kademeli olarak kaldırıldı. Demokratlaşma sürecinin 
tamamlandığını mı düşünüyorsunuz, yoksa devam etmesi gerektiğine mi 
inanıyorsunuz? 

Cevap: - 1983 kasımında yerleşen demokratif rejimin bir özelli
ğinin altını çizmek isterim. Partimin demokrasiye bağlılıklarını kanıtlı
yor. Başbakan oluşum fırtına koparmadı. Hiçbir şey olmadı. 

Sıkıyönetim, 70'li yılların sonunda yer alan politik anarşinin sonu
cudur. İki yıllık iktidarımızda sıkıyönetimi kaldırmayı sürdürdük. Niha
yet İstanibul'da artık sıkıyönetim altında değil. 

Si r u : - Çok kişi 12 Eylül öncesi siyasi sistemlerinden ötüıii ha
pist·e veya duruşmaları sürüyor. 1982 Anayasası'nın sizde devlete karşı 
işlenen suçlar denen suçların affına engel olduğunu biliyorum. Şu veya 
bu şekilde kendilerine ik.inci bir şans vermeyi öngörüyor musunuz? 

Cevap : - Bir af birçok sorun yaratacaktır. Genel af, anayasa de
ğişikliği gerektiriyor. Bu değişiklik dörtte üç çoğunluk gerektirir. Beş 
altı yıldan önce olanaksız gözüküyor. Bu süre sonunda değişebilir de de
ğişmeyebilir de, şimdiden bilemem. 

Soru: - Kişisel olarak affa taraıftar mısınız? 
Cevap : - Halen değilim, Önce yeni anayasamızı ve yasalarımızı 

test etmeliyiz. Öte yandan bir genel af, çok az bir kitleyi kapsayacaktır 
ve haksızlık doğuracaktır. Değişik yöntemler denemeyi tercih ediyoruz. 
Terörist eylemleri hakkında bilgi verenlere ceza indirimi sağlayan «Piş
manlık Yasası» çıkarttır. 

So r u : - Kaç kişi faydalandı? 
Cevap : - İhmal edilemeyecek sayıda insan. Yargılanması bitmiş . 

üç yüz kişi şimdiden yaralandı. Geleceek te başkaları da olacak. 
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Soru: - Atatürk tarafından getirilen laiklik ilkesinin o dönemde
ki kadar temel bir mesele olarak görüyormusunuz? 

C .ev a p : - Laikliğin günümüzde esas bir mesele olduğw1a inanı
yorum. İslam ilimli kaldığı sürece ilerlemeye karşı değildir. Peygambe
rimiz ilimli olmaya davet ediyor. Her toplumda, her kültürde aşırılar 
var. Ülkemizde de İslam, vatandaşlara kavga yerine sevgi vermemizi sağ
lıyor» 

S o r u : - Türkiye'ye yönelik Ermeni iddialarına karşı ileride Tür
kiyenin tavrı ne olabilir? 

Cevap: - «Üsmanlş arşivlerini açmaya hazırlanıyoruz. Arşivleri 
mikrofilme çektiriyoruz. Bir veya iki · yıl içinde herkese açacağız. O za
man Türkiye'ye yöneltile·n suçlamaların iftira olduğu keşfedilecek. Soy
kırım olmamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir şeyler olduğuna ina
nıyoruz. Doğu sınırında Rus nüfuzu yüzünden Türklerle bu bölgede otu
ran Ermeniler arasında birçok olay meydana geliyordu. Bu arada salgın 
hastalıklar ortaya çıkmış olmalı. İşte bu nedenle Osmanlılar Ermeniler 
çatışma bölgesinden çıkarmaya karar verdi» 

Soru: - Avrupa Konseyi, A~rupa Parlamentosunun TÜrkiye'ye 
karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - «Türkiye 12 Eylül' den öncekine oranla daha iyi bir de
mokrasidir. Sosyalistlerin ve aşırıların neden bize bu kadar tavır aldık
larım anlıyorum. Tıiirk gazetecileri, bu deştirilerıe ·fazla yer veniyorlar. 
Ben Türkiye'nin batıdan uzaklaştığına inanmıyorum. Biz Avrupalıyız. 

Batı ile doğu arasında bir köprüyüz-. Avrupa'nın Türkiye bünyesinde yer 
almasından kazanacağı çok şey vardır. Avrupa'dart uzaklaştırılmış olsay
dık, bu Avrupa'nın- yararına olmayacaktı.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN VAN'DA VATANDAŞLARA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

19 Kasım 1985 

(Bizi kavga ortamına çekmek isteyenler var. Kızdırmak için elle
rinden geleni yapıyorlar. Ama gayet geniş yüreğim var. Gülüyorum, geçi
yorum. Önemli olan memlekete hizmettir. İnsan yaptığı ile anılır. Bizim 
geçmişle muhakkak ilişkilerimiz vardır. İnsan tarihini inkar etmez. Ama 
biz geriye dönük değil, ileriye baıkan bir partiyiz. Bizim ana farkımız 
buradadır. Çocuklara önem vermemizin sebeplerinden biri·si de budur. 

Önümüzdeki aylarda ıbize hücumlar olacaktır. Çünkü, en önde oldu
ğumuz için hedef biziz. 'Bunda hayır vardır. 

Aldığımız yük Türkiye'nin en kritik devresine rastlamıştır. Bir 'bü
yük dönem, üç askeri idare olmuş, ülke 12 Eylül öncesi büyük sarsıntı 
geçirmiş. Bundan daha az sıkıntılı dönemlerde, 197'1 'lerden sonra gelen 
hükümetler en fazla dokuz ay görevde kalmıştır. Biz iki yılı doldurduk. 
Türkiye' de 1bugün, ANAP istiıkrarı temsil ediyor. İstedikleri kadar söy
lesinler, alternatifimiz şu anda yoktur. Türkiye'de Aı.NıAP'in bir anda ol
madığını düşünün. O zaman birtakım kimselerin söylediği safsatadan 
ileriye geçmez. Teraziye koyduğumuz zaman, hepsinin laf ü güzaf oldu
ğu anlaşılır. Yazılanlara söylenenlere uyduğumuz takdirde, Türkiye !bir 
çıkmaz sokağa girer. Memlekette hürriyet vardır, herkes istediğini söy
ler. Takdir milletindir. Enerjinizi lüzumsuz kavgalara harcamayın. Açın 
gazetelere !bakın aleyhimizde ne laflar söylüyorlar. Ben adama cevap ve.r
ser ne olacak, vermesem ne olacak? O söylemeye devam etsin. Basın onu 
istediği kadar ikinci üçüncü sayfalardan geriye düşürmesin. Ama millet 
onu siler. Biz tornadan çıkmış insanlar değiliz. Elfbette aramızda fikir 
aylilıkları olacaktır. Öyle ise birisini mahvedecek şekilde fjkri müdafaa
nın yeri yoktur. 

Kendilerine sol diyen bazı partiler birleştiler. Vaktiyle, Türkiye'de 
cepıheleştiniz, cephe kurdunuz diyenler ıbu defa kendileri cephe 'kuruyor
lar. Onların yanında Obürleri de birşeyler kurmaya çalışıyorlar, gayret 
ediyorlar. Etsinler bakalım. ANAP böyle bir cepheleşmenin hiçbir zaman 
yanında değildir. Cepheleşmenin, eskiye dönüşün faydası yoktur. Basın 
da satış için bunu destekliyor. Ama bir süre sonra satışlarının azaldığını 
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görecekler Onlar da ne yaparlarsa yapsınlar, beni .alakadar etmez. Bu
nun veya şunu elinde değildir çözüm. Çözüm millettedir. Seçim günü ge
lir, millet , kavgaya değil, gelişmeye sulha, sükuna yön.e.Iir. 

Belediye Başıkanları yaptıkları hizmetleri videoya 'çekerek bunları 
seçim zamanı seçmenlerine göstersinler. 1988'e kadar memleketi ışıl ışıl 
yapın. Komşularımızla ilişkilerimiz çok iyi. 1980 önce komşularımızdan 
bize mal gelmedi. Koyun ıgiderdi. Bu da kaçak yollarla yapılırdı. Şimdi 
sadece sigara ve oyun kağıdı geliyor. Bizden oraya çeşitli mallar gidiyor. 

Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatındakıi düzenleme ile ka
çakçılık önlenmiştir. 

Şimdi şikayet ediyorlar, şu kadar para veriyoruz, onların yerine 
şunları koysak diye. ıBunların hepsi demogojidir. O söyledikleri, vitrin
lerde olmasın dedikleri mallara ihtiyaç varsa, kaçak yollarla girer, !bir-
çok adam da para kazanır. · ' 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ YAZARI 

YAVUZ DONAT'LA YAPTIGI MÜLAKAT 

20 Kasım 1985 

Soru: - Sayın Başbakan, seçimleri kazandığınız 6 Kasım 1983'ün 
üzerinden iki yıldan ifazla bir süre geçti. Bundan 24 gün sonra, yani 13 
Aralı'k'ta Başbakanlık koltuğuna oturuşunuzun iki yılı dolacak. Bu 1iki 
yılı nasıl · <leğerlendiriyıorsunuz? Ayrıca bir !hususa daha girmek isterim. 
Bazen, icraatınızla ilgili değerlendirmeleri «dbjektiıf yapılmadığından» 

şikayet edersiniz. Siz kendinizle ilgili değerlendirmelerde objektif misi
niz? Zira, /bu değerlendirmelerde <«taraf oluşunuz» olbjektif unsurunu or
tadan kaldırabilir de. . . Şimdi geçen iki yılda rve içinde bulunduğumuz 
günle ilgili değerlendirmelerinizi rica edeibilir miyim? 

Cevap : - Şimdi 'baık, mesela Sarayköy seçimi için ıben bir ara 
şunu söyledim : İnsan ne kadar taraf olsa, arkadaşlara söyledim. Bu
rayı kazanmamız hemen hemen mümkün değil diye. . . Çünkü rakamlar 
bunu gösteriyor. Ama önemli olan burada sayıyı arttırmaktır. Yani lehi
mize arttırmaktır. Yani lehimize arttırmaktır. İkincisi, siyasi parti ol
ğumuzuza göre, ister 'kazaınalım, ister kaybedelim ibu işe asılmaktır. Ve 
nitekim tahmin ettiğimiz gibi bir netice çıktı. İşte !bin beşyüz civarında 
rey aldık. Doğru Yol bizden epey fazlaydı. Halkçı Par.ti de ilk seçimde 
epey fazlaydı. .. Onları da geçtik. Sarayköy'de hiç olmazsa ikinci parti du
rumuna geldik. Tabii insan taraf olunca belki şunu söyleyebilirdi : Ka
zanırız burayı. ıAma iben kazanırız demedim, dikkat ederseniz... Şimdi 
buralarda gördüğüme gelince... Tabii bizimle görüşenler, bizi görenler, 
daha çok bize sempati duyanlar olabilir. Biz bütün topJumu görmüyo
ruz, ne kadar gezsek 'hile ... Gene bu toplumun içersinde değişik görüşteki 
insanlar vardır. Bizim tarafımızı tutan değil de, ortada olan insanlar 
var.dır. Benim gördüğüm burada da olsun, oradada olsun canlı güzel ka
kala!balı'klar gördüm. Onu söyleyeyim, hem bu ıbir seçim gezisi değil, ic
raat gezisi diyelim. Şimdi bir taraftan gerek biz, gerek arkadaşlarımız 
gazetelerimizin, belli bazı gazetelerimizin devamlı bir lbomıbardimanı al
tındayız. Şöyledir, böyledir. İşte pahalılıktır falan diye ... Enflasyonu, 
şuydu buydu diye devamlı yazıyorlar. Belki bunun .tesiri altında kalıyo
ruz. Arkadaşlarım da, ben de tesir altında kalaıbiliriz. Ama .dışarıya çık

tığımızda bize bu konularda şikayet edenleri ben görmüyorum. Kendi 
teşkilatımızla da konuşuyoruz. Hem açık ıhem de kapalı konuşuyoruz. 
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Soru : - Yani Ankara'daki hava ile yurdun diğer yerlerindeki si
yasi görünüm birbirinden farklı mı? Aınkara'da sizi «ihatalı» bulanlar, 
eleştirenler var. Yurt sathında eleştiren yok mu? Konuya iböyle mi bakı
yorsunuz? 

C ev a ·p : - Şurda '.hatamız olsa veya iburda şeyimiz olsa, bunu bize 
kendi teşkilatımız söyleyelbiHr. Böyle \bir şeyi, il divanları yapıyoruz, gör
müyoruz. Oradan şuna geliyorum : Tabiatıyla partiler bakımından me
sela diyelim ki, SHP birleşti, bir parti meydana geldi. ÜITTun bir heye
canı var ta'hii, thali hazırda. Yani şöyle bir neticeye gelebilir mıyım 

aca'ba: Bizim dünyamız farklı, öbür türlü düşünenlerin dünyası çok 
farklı mıdır diye, düşünebiliriz diye bazen çok sualler geliyor akla ... 
Ama sonradan değerlendirmeyi yapıyorum : MHlet netice ititbariyle ne
ye ıgöre rey verecektir? Çünkü kamuoyu yoklamalarının de belli şartları 
vardır. Yani kamuoyu yoklamaları :bugün bir seçimin neticesini vermez. 
Trendi verir, trend aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor,? Ondan sonra o 
trend değişir mi, değişmez mi? O da ayrı bir hadise ... 

Ama benim gördüğüm kadarıyla bakıyorum, düşünüyorum, taşı

nıyorum, diyorum ki millet hizmet istiyor, daha fazla icraat istiyor. Bu
nu ıgörüyoruz, iş hacmi:niri büyümesini 'istiyor. Netice ititbariyle genel 
olarak bizden başkasını alternatif olarak, (1tatbii .taraftarlar hariç, yani 
bazı part·inin kemikleşmik taraftarları olabilir.) görmesini ben şu anda 
mümkün görmüyorum. Ama ilerde değişir, değişmez, bunu bilmem, 
Aırna bize de bu geziler bunu gösteriyor. 

Soru: - Milletten beş yıl i·çin güven istediniz ve millet de size 
güvenini belirtti, iktidara getirdi. Başladıklarınızı bitirmeniz için ihtiyaç 
duyduğunuz sure nedir? İkinci yılın sonunda «Şu kadar süreye ihtiya
cım var» diyebilir misiniz? Seçime gidildiği zaman «Bazı işlerim yarım 
kaldı, daha şu kadar zaman istiyorum» diye konuşacak mısınız? .. 

C ev a p : - Şimdi şöyle tabii, süreler değişiktir. Biz süratle çalı
şan bir iktidarız. İki yıl içinde hukuki bazda, icraat bazında, yani ka
nunlarla ilgili bazda hem de icraat 'bazında hakikaten şimdiye kadar 
dokunulması mümkün görülmeyen hatta zor görülen, bazıları, tehlikeli
dir .denilen konular da daıhil olmak üzere bizim hemen hemen el atmadı
ğımız önemli konu kalmamıştır. Yani iki sene içersinde biz icraatımız 
için lüzumlu olan 1hukuki fbazı, icraatın genel bazını, genel talbanını kur
muşuzdur. Bunun üzerine ( ıbir nevi temel olduğuna göre) bina inşa edi
liyor. 'Diyelim ki, ıbirinci kat, i'kinci kat, üçüncü lrnt ıve üst yapı meydana 
geliyor. ;Bu Türkiye'nin modernleşen, gelişen Türkiye'ınin, ·büyüyen Tür
kiye'nin, yapısıdır. 'Bu 10 sene de sürer. Tabii milletin takdirine göre. 
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Bu icaıbında, ne bileyim, bina yarımken de bırakılabilir. Takdir olarak 
bir şey diyemem. Bu kaderin çizgisidir. Yani seçim şöyledir, -be>yledir 
diye şu anda. bir .tahmin yapmak kolay değildir. Yalnız biz ister ~iyiz? 
Gayet tabii sıhhatimiz müsait olur, hizmet vereceğimize hethangi bir 
manimiz olmaz, o vakit bu işe talip olmaya kendi bakımımdan .devam 
ederim. Ama iben olmam da partim devam eder, o ayrı tbir hikaye. 

S o r u : - Siz olmazsanız, parti olur mu? 

Cevap : - 'Olur, niye olmasın? Partiyi görüyorsunuz nasıl yerle
şiyor. 

Soru:· - Hayır, ışın başlangıcında, stepnesi olmayan o tomobil 
gibi veya tek kişiye dayanan parti gibi bir görünm vardı. O şekil imaj
lar vardı. Bu durum değişti mi? 

Cevap: - O. değil. Bakın o imaj geçiyor. Tabii ben gen~ lider ol
duğum için, partinin lideri olduğum için önde gözüküyorum ama şurası 
bir vakıa : İşte ·bakıyorsunuz belediye başkanları, misal olarak söylüyo
rum, ıher yerde icraat yapıyorlar. Bunlar nerden !Çıkmış.? .. Daha hiç po · 
litikaya girmemiş, ama şakır şakır icraat yapan belediye 1başkanlan var. 
İşte Tatvan'da bir tanesi ... bir kısmı ilk defa politikaya girenler ... Ner
den çıktı bu adamlar.? .. Ondan sonra milletvekillerinin bir kısmını tanı
yorsunuz. İşte bakanların 'büyük lbir kısmı... İlle de ıbenimle mukayese 
etmek şart değil. Filanca ile de mukayese etmek şart değil. Bunlar bir 
kadro meydana getirmişlerdir. Tek kişinin işi değildir. Olamaz da zaten. 
Tabii nasıl olur, nasıl gider, bunlar bugünden düşünülecek hadiseler 
değildir. Biz bu işi, ta'.bii mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği ka
dar istediğimiz istikamette götürmeyi arzu ederiz. Binayi <la tamamla
mayı arzu ederiz. Kendi kafamıza göre, tabii binalar farklı farklıdır. 50 
katlı bina da olur, 30 katlı bina da olur. 15 katlı da ola!bilir. Ama, görü
nen şey şudur: Eğer 'bu ·sistemimiz herhangi bir yanlışlığa yakalanmaz
sa, Türkiyemiz tam manasıyla düzlüğe çıkar. Bizim bütün geçtiğimiz dö
nemlerde, gerek 60'larda, gerek SO'lerde, ve gerekse 70'li yıllarda sı'kın
tımızın gerisinde ödemelerdengesi meselesi yatmıştır. Bugünkü durum
da çözüldüğü gözüküyor. Daha kesin değil yalnız. Yani /buna emin. ol
mamız iıçin, iki üç sene daha sağlamlaşt1rmamız lazım. Türkiye'nin İhra
catını hem çeşitlendirmemiz lazım, 1hem de bölge bakımından iyice yay
mamız lazım. Bir de pazarlar bakımından da çeşitlendirmemiz lazım. Sa
dece Avrupa pjazarı, sadece Arap pazan değil, Uzakdoğu'su ve Amerika' 
sı var. Bunları yapmamız lazım, turizmi geliştirmemiz lazım. Neticede 
bütün bunlar Türkiye'nin hızla kalkınması için altyapıyı tam oluşturur
lar. _Burada ilk defa olarak sağlam bir hareket yapılmıştır. Yani ben 
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SO'leri de biliyorum, 60'1arı da ·biliyorum, 70'1eri de biliyorum. Her sefe
rinde biz takıldık. İşte 58'de takıldık. .. İlk takıldığımız nokta, döv;iz 
bitti. Geldiler !borçlarımızı ertelediler. Bilmem ne oldu. Arkasından 60 
harekatı geldi. Takıldığımız noktanın bir tanesi de 70' dedir. 70 devalüas
yonuna geldiğimiz noktadır. Onun akaibinde 71 ''in 12 Mart'ı geldi. Ve en 
son olan 77, 78 ve 79 senelerinde katıldığımız sıkıntılardır. O da en son 
bizi SO'in 24 Ocak'ına getirdi ... O da 12 Eylül'e ... 

Ben öyle zannediyorum ki bugünkü sistem içinde devam edersek, 
hem demokratik sistemi oturtacağız, hem de Türkiye'yi ıbir daha yani 
tekrar böyle bunalımlarla karşılaşmayacak ibir düzeye getireceğiz... Da
ha sonra bu iş biter ... Yani ·biter dediğimde büyük ülkeler arasına gire
riz. 

Soru: - Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu toplantılarında veya 
partinizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulun' da veya Başkanlık Divanı'n
da «gücünüzün ne olduğu» ;konusu hiç düşünüyormusunuz? Bu konuyu 
biraz daha açı;ıyım: Şu andaki itibarınızı, popülaritenizi 1983'le mukayese 
edince, ortaya nasıl bir trend çıkıyor? .. İnen bir çizgi mi, yoksa tırmanan 
bir \çizgi mi? .. Bu konuda sizden objektif bir değerlendirme ıica edebilir
miyiz? .. 

Cevap : - İktidarda herkes yıpranır. Biz de yıpranırız. Yani biz 
devamlı kalıcı değiliz. Ama mesele alternatif 'meselesidir. Yani karşısın
dakiler «Bunun yerine filancayı 'veya bu parti yerine filan partiyi getire
lim» dedikleri anda, bu alternatif meselesidir: Veyahut da o partinin li
deri şudur, bu partinin lideri budur. Seçim buna karat verir. Seçim o nok
taya geldiği zaman «Bu tveya şu iyidir veyahut bundan bıktık, bir de şunu 
tecrübe edelim» mi derler acaba sual olarak... Bizden böyle bıkıldığını 
zannetmiyorum ... Yani olabilir, kızanlar olabilir. Belki hoşlarına gitmeyen 
işler yapmış olabiliriz, herkes :.zaten sıkıldığı zaman da kabahati hüküme
te bulur. Yani, başı fbir şeye çarparsa kabahati hükumette bulur. Ama ka
rar vermeye geldiği zaman iş değişir. Onu biliyorum. Ben meseleyi, bizi 
sevsinler veya sevmesinler noktasında görmüyorum. Bu işi biz kendimize 
yazife aldık. Bu vazifeyi de, bizim tabirjmizle, Allah rızası için yaparız ve 
vazifeyi yaparken de gayet tabii vatandaşın sesini dinleriz. Çünkü yanlış 
yaptırmamak için onun sesini ;dinlemek lazım. Ama bu dinlemede hesabı 
kitabı yaparız. Doğru veya yanlış. Deriz ki, «Hayır, bu şikayet olabilir 
ama, bizim gideceğimiz yol budur. Başka çaresi yoktur.» Biraz bağırıla
cak, ibiraz kızılacak bize ama, gidilecek yol budur. Ondan zerre inhiraf et
meyiz. 'Çünkü yıllardır gördüğüm, yani SO'lerde, 60'larda, 70'lerde gördü
ğüm en büyük meselenin zikzak olduğu kanaatindeyim. Yani şu veya bu 
tesirle ... Yani mesela bize bugün basın .tesir etmek istiyor. Yani basın te-
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sir etmek istiyor · derkeıi., yaptığı veya maksatlı yaptığı manası yok ama, 
bir nevi megafon veya bir mikrofonun hoparlörü rolünü oynuyorlar. '!Bi
risi kendi tahminlerine göre şunlardan sıkılmış oluyor, onu manşetlerin
de gösteriyorlar. Tabii onu siz gördüğünüz zaman acaba fren mi yapalım, 
biraz duralım mı diye duraklamanız olabilir. İşte o yanlıştır. Yani eğer ka
rarı vermişseniz, yürüyüp gideceksiniz. Çünkü Türkiye'nin IJ:neseleleri, 
önümüzdeki uç dört sene için böyle biraz hafif de olsa zikzaklar yapmaya 
müsait değildir ... 

Soru : - Sayın Başbakan bir de «Üzerine _gidilmesi zor gibi görü
nen» meseleler var. Sarılacak yaralar olduğu malum. Gücünüzün hangi 
noktasında bu tür siyasi ve sosyal konuları ele alacaksınız? Siyasi mese
leler ıderken Anayasa değişikliklerini, eski siyasetçilerle ilgili yasaklama
ların kaldırılmasını kastediyorum. Sosyal meselelere, bu hususta yarala
rın sarılmasına gelince ... Cezaevlerinin durumu ortada. Af ·beklentisini de 
biliyorsunuz. Siz cumhuriyet 'hükumetinin başı olarak böyle işlerin üzeri
ne \ne zaman gideceksiniz? «Biraz daha güçleneyim» diye mi düşünüyor
sunuz? Bakış açınız nedir? 

C ev a p : - Şimdi her iki konuda konuşayım. Af meselesi ayrı bir 
konu ... Af meselesinin anayasal limitasyonları var. Onu hepimiz biliyoruz. 
Hatta öyle limitasyonlar var ki Anayasa bakımından. Öyle bir af çıkarıl
dığı zaman, dengesizlikler de meydana gelir. Yani o vakit af bir ~nevi fay
dadan çok zarar da meydana getirir. Biz onun için af kanunu konusunda 
bir sürü konuşmadan ısonra baktık duruma, dedik ki, bir kere daha ince
leyelim, sıkı sıkı gözden geçirelim, başka solüsyonlar var mı ona bakalım. 
Our belki başka solüsyonlar. Yani affın konusu öyle ... 

Soru : - Vadesi ne olur? 

Cevap: - Vadesi herhalde önümüzdeki 5-6 ay içinde ... Zaten büt
çe giriyor. Şu yıl sonuna kadar bir şey yapamayız. Siz yalnız, analizini ta
mamlarız belki yıl sonuna )kadar ama, o analiz neticesinde çıkan çözüm 
tarzının belki hem grubumuzda, hem de kamuoyunda hazırlanması da 
icap edebilir. Yani «<Mesele basit, hazırladık yaptık, oldu» şeklinde olamaz. 
Bunlar öyle konulardır. !Af ve afla ilgili konuların ne olacağı belki 1986 
yılında ortaya çıkabilir. Tatbi.kat hakkmda da kamuoyunu ve diğer ilgili
leri alıştırma veya yönlendirme çalışmaları yapılabilir. 

Öbür konu ... O daha !büyük ekseriyet isteyen bir konudur. Daha ke
sin .. Çünkü mesele orada Anayasa meselesi olarak geliyor. Tam manasıy
la ... O konu ancak o ekseriyeti aldığımız zaman olur ... 
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Soru: - Efendim ben yasak politikacılarla konuştum. Hatta onla
rın en önde .gelenleriyle. Sizin bu konuya bakış açınızı, sayısal yetmezlik 
sözlerinizi aktardım şunu söylediler: «Başbakan önce bu konuda bir gi
rişimde bulunamaz mı? Çoğunluğu olmasa bile bir tasarı hazırlasın, ancak 
bu Meclis'te reddedilecekse reddedilsin. İşin o yönü Meclis'e 1ait» Bu hu
susta ne dersiniz? Yani karşı taraf girişimde bulunmanızı istiyor. 

C ev a p : - Yok, o yanlıştır. Şurası belli ki bu jş olmayacak. Yani 
o vakit kalkıp (göz körün parmağına) şeklinde mesele götürülmez. Aslın

da belki o bakımdan da erken olur. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN NATO TOPLANTISI DÖNÜŞÜ 
ESENBOGA HAVAALANINDA YAPTIGI AÇIKLAMA 

22 Kasım 1985 

Değerli Basın Mensupları; 

Dün ,sabahleyin ,başladığımız Brüksel ve Münih' e yaptığımız seya
hali tamamlıyarak dönmüş bulunuyorum. Brüksel' de yakındanda takip 
ettiğiniz gibi zirve toplantısı akabinde baş'kan Reagan'ın Nato müttefik
lerine bu zirve ile ilgili vereceği bilıgileri almak ve oradaki konuşmalara 
katılmak pzere gittim. 

Zirve öncesinde Nato ülkeleriyle ilgili olarak Başbakanlar 'Ve Bakan
lar bir araya geldiler· Bazılarıyla tanıştım, daha evvel tanıştığımız kimse
lerlede kısada olsa bazı görüşmeler yapabildim. Bu bakımdan ·o safhası 
dahi faydalı gelmiştir. Diğer konu hakkında Brüksel' den ayrılmadan önce 
basınımıza bilgi vermiştim onu tekrar etmiyeyim. Dün akşamüstü Mü
nih'e geldik. Münih'te Bavyera Başbakanı ve ıAlmanya'daki iktidarın or
tağı CBUun başkanı Strauss'la benim için verdiği bir akşam yemeğinde 
bulundum. Bu sabah Türkiye' de iş yapmak arzusunda olan Alman sana
yicileriyle bizim rvaktiyle orda açtığımız Alman- Türk ticaret !Odasının ter
tibiyle bazı görüşmelerde ibulunduktan sonra öğleden sonra CSU'un parti 
kongresine iştirak ettim ıve ğeref konuğu olarak kısa ıbir konuşma yaptım. 
CSU'un 40. yıldönümü bu kongrede kutluyorlardı. Bizim hepinizinde çok 
yakından bildiği gibi biz şu anda ,dışardaki partilerle resmi bir şekilde 
münasebeti olan, benzer partilerin ıkurduğu bir organizasonun EDU'nun 
üyesi olan bir partiyiz. Bu bakımdan gerek Alman Hiristiyan Demokrat
ları gerek CSU İngiltere Muhafazakar Partisiyle yakın ilişkimiz var. Bu 
şekilde bu dostluklarında ilerlemesine yardım ediyor. · 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR ANADOLU 
ÜNİVERSİTESİ 800 .YATAKLI ÖGRENCİ 

YURDUNUN AÇILIŞ KONUŞMASI 

22 Kasım 1985 

Hüküinetimiz iktidara geldiğinden bu tarafa sosyal amaçlı ama akıl
lıca yapılmış birçok işler 'Ortaya koymuştur. Bunlardan bir ,tanesi toplu 
konutla ilgili bir kaynak meydana ıgetirerek ve bir toplu konut idaresi ku
rarak gördüğünüz gibi her yıl 100 binden fazla ailemizi ev sahibi yapma 
yolunun tutulmasıdır. İkincisini burada görüyoruz. Yurt ihtiyaçlarını gi 
dermek ve mevcut kapasiteyi tamamlamak için, ibu yıl 42 bin yatak kapa
siteli yurt yapma kararı verildi. Bunu da 7 ay gibi kısa bir zamanda bi
tirmeyi kararlaştırdık. İmkan bulundu, prefabrik yapıldı. Muhtelif yurt
lar 4-5 ay gibi kısa sürelerde yapılmıştır. Bu da gençliğimize verdiğimiz 
önemin ufak bir gösterıgesidir· Dünyanın en büyük aşı ıkampanüyasını da 
uyguladık. Bütün bunlar ıgenÇlerimizi, çocuklarımızı ve ~ilelerimizi esas 
almış, akıllıca hazırlanmış ve süratle tamamlanmıştır. 

:Hayırlı Olsun .. 

769 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ MUHABİRİ 
F. GULLAPOGLU'NUN 'SORULARINDA VERDİGİ CEVAP 

22 Kasını 1985 

Soru : - «Eleştiriler için, gülüp geçiyorum, demiştiniz. Ancak hiç 
de ciddiye aldığınız:.eleştiri olmuyor mu? Varsa bunun son bir-iki örneğini 
verebilir misiniz?» 

Cevap: - «Bize kızanlar olacaktır. Bu tabidir. Her başı çarpan, 
yanlışlıkla da olsa kızmak için hükümeti arar. Belediyelerin yaptığı her
hangi haksız bir işlemden bile sorumlu olarak merkezdeki hiikümet tutu
labilir. Bu, Türkiye' deki alışkanlıktır .. Bunu ·da tabii görüyorum. 

Yalnız eleştiriler çok az haklı olabilir ve bize ipuçları da verebilir. Ve 
ileriki programlarımızda tashihlerde nazarı itibare alınır. Ama her ~leş
tfriye 'göve hareket etmiş olsaydık, boyuna zihak yapardık ve bugün Tür~ 
kiye çıkmaz bir yola ,girerdi. Bir programımız vardi. O programı, istikame-
tini çok şaşırtmadan tatbik edeceğiz. ' ' 

Yılların tecrübesi var üzerimizde. SO'li yıllardaki devreyi biliyorum. 
60'lı yıllardaki devreyi biliyorum. 80'li yılların da tam manası ile içinde
yim. Benim gördüğüm en önemli şey, memleketimizin geri kalmaktaki 
ana sebebinin sık sık program değiştirmek olduğudur. Bu hata, çok sık 
zikzak yapmak olarak ıda değerlendirilebilir. Başlangıçta yapılan işler, in
sanların hoşuna gitmeyebilir. Ama biz o işte kararlı gidersek, sonunda 
onların da hoşuna gidecektir. 

Paris'te /sokaklar şimdi çok geniş. Zamanında o sokakları böyle ya
pan belediye başkanının ismi Hausman idi. Ki bu isim Osman olarak oku
nuyor. Böyle bir belediye başkanı bu işi ilk yaptığı zaman çok büyük ten
kitlere (i:naruz kalmıştı. Ama bugünkü ve gelecek nesiller onu fevkalade 
başarılı bir belediye başkanı olarak anıyorlar ve anacaklar. 

Türkiye bir noktadan bir noktaya gelmiştir. Ama eğer önümüzdeki 
5 seneyi de tam olarak götürebilirsek, 1988'e kadar ki götüreceğimize emi
nim, tarihte çok ileriki bir noktaya geleceğimiz muhakkaktır. 

Soru: - «Başbakan olarak 13 Aralık'ta görev aldığımz ikinci yılı 
doluyor. Bu rsüre içinde aldığınız en önemli eleştiri neydi ve hangi eleşti
riyi değerlendirerek üzerine gittiniz?» 
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Cevap: - «Eleştirilerin birincisi işsizlik, ikincisini ise enflasyon 
konusu teşkil etmiştir. Bu bizim ciddiye aldığımız en önemli iki eleşti~ 
ridir. 

1980' de, benim Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığım dönemde, 1982 yı
lı sonuna kadar enflasyonun indirilmesinde başarılı olduğumuz biliniyor. 
1983 yılında ıbunun yine son aylarda hızlandığı ve yıl sonu rakamlarının 
yüzdeAO'a-yaklaştığı, son dört-beş aylık kısmının da yüzde 60'ın üzerine 
çıktığı biliniyor. Bunu görerek, bizim iktidarımızı eleştirdiler. Şimdi ise 
enflasyon niye hala bu kadar sürüyor. Bu tenkit yapılıyor. Diğer önemli 
tenkit ise işsizlik konusu. Ama o da ağırlığını kaybediyor.» 

S o r u : - «Enflasyonun bir diğer adı halkımız arasında pahalılık. 
Dar gelirlerinin beklentisi «Bu sıkıntıları çekmekten ne zaman kurtula
cağız» !yolunda. Bu ne zaman gerçekleşecek? Dar gelirli ne zaman nefes 
alacak? ... » 

Cevap: - «3 sınıfa ayıralım. İşsizler, asgari ücretliler ve ücretli
ler İddia ediyorum ki, bizim iktidar dönemimizde !diğer iktidarlar döne
minden daha fazla fayda sağlanmıştır. Ama bu üç grubun meselelerini 
çözdüğümüzü iddia etmiyoru'.l. İddia ettiğin;ı, 1980 öncesine göre fbunların 
durumunun d~ha iyi ve götüriildüğüdür.» · 

Soru : - «Önümüzdeki yıl için enflasyon açısından vereceğiniz bir 
müjde var mı?» 

Cevap: - «Önümüzdeki yıl enflasyon yüzde 25'e inecektir .. Biz kat
sayı ile yüzde 33 'lük ücret artışı sağladık. Bunu duyan gazeteciler şok ge
çirdi. Ama şimdi bazı önyargılar 'diyor ki, önümüzdeki yıl enflasyon yüzde 
25'i aşacak. Onun için Özal ücret artışını fazla tuttu. Biz vergi iadesinden 
de ücretliyi tatmin ederek, bu artışı yüzde 37'ye getireceğiz. İEğer biz üc
retliyi daha fazla sıkmış olsaydık, enflasyonu daha çabuk önlerdik. Ama 
dikkatlf götürüyoruz. Sosyal meselelere bakıyoruz enflasyon meselesinde 
eski ıtahminlerimizden daha yavaş gidiyoruz. Çünkü fazla sıktığımız za
man birçok kimse bağırmaya başlıyor.» 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KONYA'DA VATANUAŞLARA 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

23 Kasım ·1985 

Aziz ve Muhterem Konya1

lılar; 

Hepinizi en derin sevgilerle, saygılarla selamlıyorum; 

Dün Almanya' da, önceki gün !Belçika' da, bugün · .de Konya' dayım. 
Daha evvel verdiğimiz sözü tutmak ve Konya' da bazı önemli tesi:sleri hiz
mete açmak ve temellerini atmak üzere ıgelmiş bulunuyorum. Bu tesisle
rin siz Konya'lılara ve memlekete hayırlı ve uğurlu 1olmasını temenni edi
yorum. 

Memleketimizin geçtiğimiz yıllarını, 1980 öncesini hatırlatarak söz
lerime başlayacağım. Bu memleket, 1980 senesi öncesi oldukça sıkıntılı 
günler geçirdi. Yokluklar ıbir yandan, kuyruklar bir yandan, ekonomik sı
kıntıların yanında anarşi meseleleri de öbür ·taraftan. Dışarda ve i·çerde 
Türkiye'nin battığına, ıkurtarılması imkansız olduğuna dair .fikirler dahi 
ileri ·sürülüyordu . .füz bunların hepsini hep beraber yaşadık. 1980 yılında 
bu meselelerin düzeltilmeye başlandığına şahit olduk. O günle bu gün
leri mukayese ediyorum. Daha yeni Avrupa'dan döndüm. 1980 senesinde 
Avrupa'ya, yine memleketin birçok ihtiyacını karşılamak, yeni kredi, 
para bulmak için gittiğimiz dönemlerde kapılarını açmadıklaını ve maa
lesef memleketimizdeki sıkıntının devam ettiğini hep bera'ber müşaihade 
ettik. ıDün gene ar.daydım. Oradaki büyük farkı anlatayım. Bu defa bizim 
onları görmeye gitmemiz sözkonusu değildi· Onlar beni görmeye geldiler. 
Evet, en büyük fark budur. Bir hafta evvel ·Paris'e gittim. Fransa'nın en 
hüyük bankaları, en güçlü firmaları teker teker gelerek trürkiye Cumhu
riyeti Başbakan'ından 3'er dakika görüşebilmek için randevu almışlardır. 
Aynı konu, bu sefer gittiğim Almanya' da da tekrarlanmıştır. Birçok büyük 
Alman fir.ması ıaynı şekilde benimle görüşmek için kapılarda beklemiştir. 

Muhterem Vatandaşlarım .... 
Diyorum ki; Türkiye bu şekilde ilerlemeye, bu şekilde sımsıkı bir araya 

gelmek suretiyle yürümeye devam ederse, hiçbir engel tanımaz, Avrupa'
nın hatta Dünya'nın sayılı ülkeleri arasına imuıhakkak gireriz. 

'Bu seyahatimde Yunan Başbakan Yardımcıyla tanıştım. Kendisine 
sordum; ekonominiz nasıl gidiyor diye. Hepiniz biliyorsunuz çok sıkıntı
ları var. Birşeyler söyledi. Dedim ki; ·şu şu noktalarda yanlış yapıyorsu-
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nuz. Biz ibunları tecrübe ettik. 1Deme'kki aynı noktalardan geçiyorsunuz. 
1979 senesinıde Yunanıi1stan'ın iıhracatı 5 m:ilyaır'ın üzerindeyıdi. 1'ürkiye'nin 
ihracatı ise - bunun yansı kadar hile değil - 2 milyar 200 milyon dolar
dı· Bu sene, 1985 senesinde Yunanistan'ın ihracatı 4 milyar 70 milyon do
lar. Türkiye'nin ihracatı ise inşallah 8 milyar dolar olacak. Kendisine bu
nu söyledim. Ancak çok daha önemli bir ·şey var. O da bu 8 milyar doların 
yüzde sekseni sanayi mamulleridir. Yani, Türkiye artık yalnız tarım ürün
leri değil, büyük çapta ·sanayi ürünleri de ihraç eden bir ülke haline gel
miştir. Bunun önemini katiyen küçümsemeyiniz. Yıllar yılı sadece tanın 
ürünleri ihraç etmekle kalkınılamıyacağını çok iyi biliyordu_k. ama, ancak 
son beş senede önemli adımlar atılmıştır. Ve bundan sonra kalkınmamız 
inkıtaa uğramayacaktır. Memleketimizde yeni iş sahaları açmak için, hem 
.de daha fazla kalkındırmak iiçn sanayi meselesine eskisinden çok daha 
önem vermemiz hızım: Ama şunu ·ifade ediyorum3: Rastgele sanayi kuru
lamaz. Akılcı yoldan, bilgili yoldan ve hakikaten bilerek ıbu sanayii kur
mak lazım. Türkiye bu yoldadır. Bugün .memelektimiz, ihracatının % 
80'nini sanayi ürünleri ile yapabiliyorsa, sanayileşmiş ülkeler arasına gir
miş .demektir. Bundan sonra da aynı şekilde çalışarak daha ileri gidece
ğiz. Bakınız, 1979 - 1980 senelerinde memleektimizin milli geliri artmak 
şöyle dursun, ıgeriye doğru gitti. Ve anca!k 1981'den itibaren artmaya baş
lamıştır. En büyük artışlar ·da; 1984 senesinde yüzde 6'ya yakın, 1985 ·de 
yüzde S'e yakın artışlar meydana gelmiştir. Memleketimizde herşey varıdır. 
İnşallah bundan sonra da o yokluk günlerine bu memleket dönmeyecek
tir. 

Muhterem Konya'lılar, 

Türkiye'nin 7 tane komşusu var. Birbiriyle harp edenler var. Nato'da 
olan, Varşova paktında olan ıvar. Biz, dünyanın en önemli ve stratejik bir 
bölgesinde yaşıyoruz. 1Etrafımızda harp var, karışıklık var. Türkiye bü
tün bunlara rağmen çok iyi şekilde inkişaf etmektedir . . İşte Sayın Cum
hurbaşkanımız Körfez Bölgesine gitti. Çok iyi :karşılandı. Niçin? Çünkü 
onun arkasında 52 milyonluk nüfusu ile dimdik ayakta bir Türkiye ;var. 
Her geçen gün memleketimizin daha iyi gittiğini söylerken, tabiatıyla da
yandığım, gördüğüm birtakım önemli noktalar var. :Yurdumuzun her ta
rafında, 27 tane Üniversitemiz var. Bu memleketin geleceği, genç kuşak
ların iyi yetiştirilmesi, bilgili yetiştirilmesi, memleketini seven kiş.iler 

olarak yetiştirilmesi ile yakından ilgilidir. Onlara her türlü imkanı verece
ğiz. 

Aziz Konya'lılar ... 

Çocuklara da fevkalade önem veriyoruz· Bütün Belediye Başkanla
rına hep tavsiyem, okullarını, çocuk bahçelerini güzel şekilde yapmaları 
olmuştur. Çünkü onlar yarının ibüyükleridir. 
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Muhterem Konya'lılar ... 

Konya bir tarım bölgesi. Geçen sene bütün dünyada hava şartlan iyi 
gitmedi, 1kuraklık oldu. Ama Hükümetimizin takip ettiği «daha iyi tohum» 
politikasıyla birçok önemli yerimizde bu açığı kapattık. Türkiye' de yok
hık sözkonusu değildfr. Önümüzdeki sene çiftçimize daha iyi imkanlar 
vereceğiz. Çiftçimiz her gittiğimiz yerde hükümetimizin de buyük önem 
verdiği baraj istiyor, sulama tesisi istiyor. Bu iktidarın da tarımda en fazla 
önem verdiği meselesi sulama meselesidir. Türkiye'nin her yerinde baraj
lar, sulama tesisleri hizmete girecektir. Niçin? Çünkü ş.una yürekten ina
nıyorum : Biz Ortadoğunun zirai, sınai ve askeri bakımdan en güçlü ülke
sjyiz . . Bunu temin etmek için tarıma çok fazla önem ·vern1~miz lazım. 
Memleketimizn önemli bir iş sahası sanayidir. Biz sanayimizin süratle 
geliştiğini söylüyoruz. En güzel ispatı, ihracatımızın yüzde 80'inin sanayi 
ürünleri olmasıdır. Türkiye, son beş sene içersinde . ihracatındaki sanayi 
ürünleri payını yüzde 35'ten yüzde 80'e 1çıkartan tek ülkedir· 1Bu, dünya
nın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bu tempo devam edecektir. Biz, bu
gün, sayısı 3000' den fazla olan sanayi ürünü ihraç ediyoruz. 

Diğer önemli bir konu ise; altyapı, yollar, limanlar, barajlar devletin 
en fazla ağırlık :vereceği sahalardır. Son iki senedir devletimiz, bu konu
larda büyük yatırımlar yapmaya başlamıştır. Anavatan iktidarından .son
ra elektrik ·kısıntısı ortadan kalkmıştır. Çünkü biz bir işin nasıl bitiri
leceğini biliyoruz. Bitmeyen yolları en ·kısa zamanda hizmete açmışızdır. 
Biz 50 km. lik yolu 13 senede yapmayız. İstanbul Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve çevre yolu olan 216 km. lik yol 3 senede bitecektir. Yani 1988 
seçimlerinden önce bitmiş olur. Aynca önümüzdeki aylarda Türkiye'yi 
bir boydan bir boya bağlayacak 800 km. lik bir otoyola başlayacağız. Bu
gün köylerimizin medeni ihtiyaçları var. Ve bunları çalışarak tamamlaya
cağız. Bizim önem veriğimiz diğer 'bir husus mahalli idarelerdir. Çünkü 
biz bütçeden kısarak mahalli idarelere çok imkan verdik. Ve onlar da 
büyük yatırımlara başladılar. Konya' da'ki tramvay işinin arkasındayız. 
Memleketimizin birçok meselesi var. Ancak bu meselelerin hal1edi1mesi zor 
değildir. Türkiye' de 1980 öncesi görülen petrol sıkıntısı bir daha olmamış 
ve olmayacaktır. Türkiye petrol ihtiyacının % 88'ini dı·şandaİı alıyor. Ama 
biraraya gelerek enıgelleri aşıyoruz. Onun -için -«gelin hep beraber çalışa
lım» diyoruz. 52 milyoluk nüfusumuzu bilgili, çalışkan bir nüfus haline 
getirirsek dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireriz. Onun için kavga yo
lunu değil, sevgi yolunu tercih ederiz. Biz «halka hizmetin Hak'ka hiz
met» olduğuna inanmışızdır. Sizden aldığımız işaretlerle meseleleri anla
tarak geHp görüp Türkiye'mizi daha büyük bir ülke haline g.etirme yolun
da büyük bir gayretin içindeyiz. 

Hepinize sevgiler, say;gılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN KIRIKKALE TANK TOP 
FABRİKASININ ÜRETİME GEÇMESİ SEBEBİYLE 

YAPTIGI KONUŞMA 

25 Kasını 1985 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Savunma sanayii denince aslında ayrı bir sanayi dalı hatırlanmama
lı . Savunma Sanayii bir memleketin milli sanayi içinde bir parçasıdır, 
hatta birçok halde normal memleket ihtiyaçları için yapılmakta olan sa
nayi içinde de düşünülebilir. Bundan önemlisi bu ülkede savunma sana
yiine önem verdiğimiz ilk yıllarda yeni kurulan bir iş olarak Kırıkkale ive 
Ankara' daki fabrikalar zaman içerisinde, Makina Kimya Endüstrisi adı al
tında toplanarak sadece silah sanayiine hizmet etmek içln değil, aynı za
manda normal sanay1 de hizmet etmek esası üzerine organize edilmiş
tir. Burada birçok memleketin ihtiyacı olan 'işler yapıldığı gibi, Silahlı 
Kuvvetlerimizin de birçok ihtiyaçları karşılanmaktadır. Türkiyemiz sa
nayileştikçe, sanayi de ilerledikçe şu muhakkak ki Savunma Sanayii ko
nusunda da !gelişmeler paralel yürüyecektir. Bugün modern orduların araç 
ve gereçleri, hem oldukça «sofistike» hem de yüksek teknoloji isteyen pa
halı planlar ve sistemler üzerine kurulmaktadır. Sanayisi kafi derecede 
gelişmeyen ülkelerin 'çoğu bunu yapmaktan acizdirler. Tabiatiyle kendi 
silahlı kuvvetlerini besleyebilmek için de dışardan büyük masraflarla sa
nayi getirmek zorundadırlar. Bu da kuşkusuz onların ekonomik kalkın
ma] arına menfi tesir edecektir. 

Bütün bunları ve eriştiğimiz seviyeyi de nazarı itibara alarak, bu sa
nayi dalının Türkiye' de artık daha iyi ölçüler içer:isinde kurabileceğini 
söylüyorum. !Bu sanayi dalı hem Silahlı Kuvvetlerimize hem de memleket 
ekonomisine katkılar sağlayabilecek noktaya varmış bulunuyor. Bu nok
taya varırken, şu hakikatten hareket ettik; Daha altı sene evvel, memle
ketimizin ihracat bünyesine baktığımız zaman, 2 milyar 200 milyon Do
larlık ihracat hacmimizde, sanayi ürünlerimizin nispeti sadece % 35 idi. 
Bugün, « 1985 yılında» 8 milyar Dolara ulaşacağını 'tahmin ettiğimiz \ihra
cat hacmi içerisinde sanayi ürünlerinin miktarı'nın % 80«e yaklaşacağı
nı ümit ediyoruz. Bu, Türkiyemizin sanayileşmiş ülkeler arasına girdiğini, 
açık bir şekilde göstermektedir. 
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Bütün bu vakıadan hareket eden hükümetimiz ~atialinizin direktif
leri istikametinde bir Savunma Sanayii Fonu kurulması konusunda geçen 
seneden beri başlattığı çalışmaları TBMM'nden geçirerek noktalamış bu
lunmaktadır. Önümüzdeki yıl !savunma sanayiinin Türk sanayiine entegre 
edileceği, hatta bu entegrasyon içinde dostlarımızdan istediklerimizden 
onların bu konuda çalışan şirketlerinden de büyük çapta yararlanacağı
mız birtakım Joint Sector kuracağımız muhakkaktır. Şimdiden bu konu
da birtakım temaslar ve talepler de başlamış durumdadır. Ama üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz konu, bu fonun hem memleketimizin Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılaması hem de aynı zamanda ekono
mimize fayda sağlaması esasının yürütülmesidir. Bu şekilde yürüttüğü
müz takdirde, tahmin ediyorum ıki memleketimizin kalkınmasında, geliş
mesinde yeni iş sahalarının açılmasında da fevkalade müsbet bir hamle 
yapmış olacağız. Ben, bu tesisin, bu fonun da alakalanabileceği önemli bir 
tesis /olduğu kanaatindeyim. Tabiatıyla, önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
bu gibi tesislerden kapasite .kullanımını daha iyi hale getirmek bir takım 
meseleleri çözme yoluna da girmemiz lazım. Bu tesise geçen herkese te
şekkür ediyorum. Tesisin )memleketimize, milletimize ve Makina Kimya 
Endüstrisi camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN AŞI KAMPANYASI 

DOLAYISIYLA YAPTIGI KONUŞMA 

26 Kasım 1985 

Her zaman söylemeye çalıştığım gibi meseleleri çözmek, fbirçok zor 

meseleyi halletmek, engelleri aşmak, birlik ve !beraberlik içerisinde gaye

ye varmak, çok sıkı çalışmakla mümkündür. 

Nasıl Türkiye'miz 1980 öncesinin karanlıklarından, sıkıntılarından 

son beş senede çıkmışsa, bu kampanya da buna bir başka örnektir. Tür
kiye, böy1e bir kampanyayı yapabilme gücüne ve işbirliğine, anlayışına 
sahip olduğunu göstermiştir~ 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR'DE 
VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

30 Kasım 1985 

Muhterem Eskişehirliler, 

Birçok şey söylenebilir. Ancak önemli olan, memleketimiz her geçen 
gün iyiye gidiyor mu, gitmiyormu? Buna bakmak lazımdır. Ben, bundan 
5~6 sene öncesini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o !devreyi yaşadım. O devre
de bürokraside bulundum, Başbakanlıkta bulundum ve memleketimizin 
nasıl sıkıntılı günler geçirdiğini çok yakından izledim. Bugün gene aynı 
şekilde .komşu bazı ülkelerde ve başka ülkelerde benzer sıkıntıların oldu
ğunu da çok yakından müşahade ediyorum. Bütün bu sıkıntıların sebebi; 
memleketlerin iyi idare edilmesidir. İyi idare edilmeyen ülkelerde devam
lı olarak sıkıntılar görülmüştür. Çok şey vaad ederler ama o vaadlerini ik
tidara geldiklerinde yerine getiremezler ve ondan sonra da bir takım ted
birlere yönelirler. 

Biz bu gibi konuları yıllar evvel yaşadık. Bu tecrübelerden hem mil
let hem de idare olarak istifade ıettik ve gördük ki bir daha aynı durum
lara düşmemek için çok sıkı şekilde çalışmak ve memleketimizi hakikaten 
ileriye götürmek lazımdır. Bunu yapmak için önemli husus çalışmaktadır. 
Memleketimizin 'ıherşeyi vardır. Çalışkan insanı, zengin topraklan, tabii 
kaynakları, büyük bir nüfus potansiyeli vardır. Nüfusumuz 52 milyona 
ulaştı. Bu şartlar altında memleketimiz daha ileriye gidecektir, muhakkak 
gitmeside lazımdır. Biz, sizin desteğinizle, sizin ıgüveninizle iktidara gel
dik. Elimizden ·geldiğince gayret ediyoruz, çalışıyoruz ve memleketimizi 
ileriye götürmek için günümüzü gecemizi birbirine katıyoruz. Mühim 
olan, işleri doğru tyapmamızdır. Bugün Türkiye'de meseleler, eski yıllarla 
mukayese edildiğinde muhakkak ki çok daha iyi ve düzgün bir şekilde 
götürülmektedir. Size basit bir örnek vereyim; 1979 senesinde bu memle
ketin !büyük bir petrol bunalımına girdiği, ödemesini yapamadığı tanker
lerin petrol üreten ülkelerin petrol limanlarında bekletildiği ve bir milyon 
Dolar için 10-15 gün beklediğimiz günleri hatırlıyoruz. İşte 1979'da (böy
le bir senede) bizim petrol faturamız 1 milyar 700 milyon Dolardır. Tür
kiye o petrol faturasıyla bu sıkıntılara düştü. Şimdi bakınız; sene 1985 ve 
Türkiye'mizin petrol faturası tam 4 milyar dolardır. Hiçbir :sıkıntı var mı? 
Benzin istasyonları, kendilerinden almanız için ikramiye fişleri kullanı-
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yorlar. Peki beş . sene içinde bu duruma nasıl geldik? Nedeni basittir. İş 
bu mesele, bugün Türkiye'nin eskiye oranla çok daha iyi idare edildiğinin 
açık-•seçik -ispatrdır.Başka türlü ölsaydı memleketimiz çok daha karanlık 
günlere .. giderdi. Özellikle '1978-79 ve 80 yıllarında bu memleketin kalkın
ma hızı güçsüzdür, "geriye gitmiştir. İşte 1981, 82, 83, 84 ive 85 senelerinde 
kalkınma hızımız tekrar yukarıya doğru yükselmeye başlamıştır. Ben 
84-85 senelerinde özellikle kalkınma hızımızın eski yıllardan çok daha iyi 
olduğunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye'de yeni iş sahaları fazlasıy
la açılacak ve memleketimiz her geçen gün çok daha iyi hale gelecektir. 
Tek bir şartımız vardır; Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ~t
memiz. Allahın izniyle bunu da herzaman olduğu gibi l;mşaracağız. Bugün 
memleketimizin, "'i'aktiyle para bulunamadığı için ba.şlanamayan temel 
atıldığı halde yürümeyen birçok büyük projesi para ve imkan bulunduğu 
için yürür hale gelmiştir. Uzun :seneler hepimiz Güneydoğu Anadolu pro
jesini duyduk. İsmi var, ihale edilmiş, hatta başlanmış ama yürütüleme
miş. Bugün bütün imkanları temin edilmiştir. Ümid ediyorum ki, Büyük 
Atatürk ;,Projesi 1991 yıllarında bütünüyle işletmeye girecek. Ama bunun 
için Türkiye'nin itibarının yüksek olması lazım. İşte 2. Boğaz Köprüsü. 
Bu inşaat başladı. Sadece bir köprü mü? yanında 200 km' den daha fazla 
bir otoyol... Otoyol deyip .geçmeyelim, 1970'de başlamış'bir otoyol ancak 
15 senede tamamlanmıştır. O da 55 km'lik İstanbul- İzmir -Gebze otoyo
lu, 55 km, o da bizim devremizde tamamlandı. İktidara gelidiğimizde 1984 
başında ilgililer yolun bu \tempoyla giderse 3 yıl daha süreceğini söyledi
ler. Kendilerine sordum; 3 milyar lira gerektiğini söylediler ve o senenin 
sonunda otoyolu hizmete koyduk. Bugün o otoyoldan 11 ayda 4 :milyar 
liraya yakın para almışızdır. İşte akıllıca iş buna derler. Memleketimizin 
bütün işleri düşünülür, iyi hesap .edilir ve muhakkak karşılığı alınırsa, 
şuna emin olunuz ki; memleketimiz ileriye gider, yeni yetişen nesillere 
daha fazla iş imkanı meydana gelir. Ama eski yıllarda olduğu :gibj. yeri
mizde sayarsak, anarşi içerisinde birbirimize düşersek, memleketimizi 
ileriye götürmek için gayret sarfedeceğimize birbirimizle mücadele ;eder
sek, hiçbir tarafa gidemeyiz. Onun için biz hükümetimiz ve Anavatan ik
tidarı olarak, daima cepheleşmeden, kavgadan kaçının diyoruz. Türkiye 
istikrar, sulh ve sükün içerisinde ileriye doğru gitmelidir. Bu memleketin 
insanları kalkınma ve daha iyi bir yaşama seviyesi istiyorlar. Bunun yolu 
iyi çalışmak ve memleketin iyi idare edilmesidir. İyi idare edilen memle
kette insanlarımızın çalışmaları, değer kazanır. Bugün ıcivanmızdaki ül
kelerde büyük sıkıntılar var. Yunanistan daha yeni bütün söylediklerini 
geri aldı. Çünkü hayal tacirliği yapıyordu. 1979-80 senelerinde Yunanis
tan'ın ihracatı 5 milyar dolar, Türkiye'ninki 2 milyar 200 milyon dolardı. 
1985 te onların ihracatı 7 milyar dolar, Nerden nereye? Bunun hesabını 
veren kim? Türkiye nasıl bu kadar kısa zamanda bu kadar bUyük aşama 
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yapmıştır. İzahı şöyle; :İnsanımız çalışkandır, önemli olan, onların en 
iyi şekilde, demokratik sistem altında yönetilmesidir. Bu yönetim bugün 
vardır. Ama önümüzdeki yıllarda Türkiye'miz çok daha ileriye gidecektir. 
Bunun için birliğimizi, beraberliğimizi, katiyen bozmayalım. Birbirimizi 
sevip !saymaya büyük hassasiyet gösterelim. Kavgayla hiçbir yere gide
meyiz. 

Muhterem Eskişehir'liler; 

İnşallah 2 sene içinde bütün Türkiye' de elektriklenmemiş köy kal
mayacaktır. 'Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde telefon meselesini de halle
deceğiz. Bundan sonra bu memlekette bizim idaremiz altında hiçbir şe
kilde elektrik sıkıntısı olmayacaktır. 

Memleketimizin dış kredi itibarı artmışlır. Bunun böyle 'devam et
mesine elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Hep bera:ber, ileriye 
doğru, Türkiy'nin geleceğine doğru büyük adımlarla ilerleyebilmek için 
sımsıkı ileriye doğru gidelim. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR SANAYİ ODASINDAKİ 

KONUŞMASI 

J.(j Kasım 1985 

Eskişehir'in Muhterem Sanayicileri, değerli arkadaşlarımız, Sayın 

Zeytinoğlu'nu dikkatle dinledim. Sanayi Odasında yapılmış bazı toplantı
ları da kısmen takip etmiştim. Herkesin fikrine hürmet ederiz. Bizim po
litikamızın bir kere daha açıklığa kavuşmasında yarar var; 1977 senesinde 
İstanbul' da sanayici olarak çalışıyordum. Ne yaptık sanayici olarak, o ta
rihten sonra? Yaptığımız iş şudur: Mal mukabili diye bir formül vardır. 
Mal mukabili i~halat yapılmıştır. Parasını dışarda ödedik, bir de Merkez 
Bankası'na para yatırdık. Çift ödeme tabir .ediyorum, ben bunu. Ondan 
sonra şöyle hadiseler de oldu : Arkasından kamyonlarla bizim sanayicile
rimize gelenler oldu. Bu insanları tanımak mümkün değildir. Ama kam-
.yonlanyla geldiler, dediler ki sizin hammaddeye mi iht-iyacınız var. Biz 
hammadde getiririz. İstanbul' da birçok sanayici, bu yoldan hammadde ge
tirtti. Kim ödedi, neden geldi? Kaçak mı geldi? Hatta hatırlayacaksınız, 
«Kendi dövizini kendin bul» esprileri de bu memlekette yaşandı. 

1978'de bu şartlar altında, Türkiye'nin milli gelirinin artışı yüzde 
3'ün altındadır. Nüfus artış hızım karşılayamayacak seviyededir. 1979'a 
geldik. «79'da milli gelir artışı negatiftir. 1978 senesi enflasyon % 50 ci
varında diyelim, 1979'da bu % 60 - 70 civarına geliyor. 79'da nakıs de
dim, 0,3 nakıs. 

1980 senesinde de % 96'ya geliyor. 24 Ocak Kararlan arifesinde. Aka
binde o seneki milli gelir artışı da negatiftir, (-) yüzde 1,3. Türkiye ge
ne büyümüyor. Sonraki yıllarda 1981 de % 4 küsürdür, Enflasyon % 36 
civarına gelmiştir. 1982'de % 25 civarına gelmiş, büyüme yüzde 4,5 olmuş. 
1983'de enflasyon % 40, büyüme hızı % 3,1 civarında, 1984 senesi enflas
yon % 48 civarında, milli gelir artışı % 5,9. 1985 senesi ilk tahmini enf
lasyon % 36, milli gelir artışı % 4 ,9 yani % 5. Demek ki büyüme 1977-80 
senelerinden sonra Türkiye'de büyüme 1981'den itibaren başlıyor. Kafi 
mi? Onu aynca münakaşa ederiz. 

Bir ikinci nokta: Bizim getirdiğimiz model tabiatıyla yıllar evvelsi 
tatbik ettiğimizden farklıdır. O modelin korumacılık siyaseti kapalı bir 
ekonomi Türkiye sınırlarına varmıştır. Doğrumudur, değil midir? Bunu 
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dahi münakaşa etmiyorum. Öyle bir noktaya gelmişizdir ki, herşeyden da
ha önemlisi ödemeler dengesi olmuştur. Bugün dahi Türkiye'nin en önem
li meselesi ödemeler dengesi meselesidir. Ödemeler dengesi düzgün olma
dığı takdirde, dışarıya avuç attığımızda her türlü bela başımıza geliyor,. 
Milli gelirin kötü dağılımından tutunuz da işsizlik, kalkınma nıese.le.lerin
deki problemler ve t~biatıyla Türkiye'nin savunmasıyla ilgili bazı zorluk
lar. Dışardan herkesin dediğini belki kabul etmemiz, dışarıya avuç açma
mız. Bütün bunların hepsi bizim başımıza ödemeler dengesi kısıntısından 
gelmektedir; Biz bir kere meselenin çözümünde, ödemeler dengesini bir 
numaralı hedef olarak görmüşüzdür. Bunda haşan sağlanmıştır, ama bu 
başarı halihazırda bıçak sırtındadır. Bu başarının sağlam temeller üze
rine oturtulması lazımdır. Bunu yapamadığımız takdirde, Osmanlı impa
ratorluğu nasıl son 100 senesinde hep bu yüzden başaşağı gitmişse, Dü
yun-u Umumiye'ye kadar her türlü meseleyle karşılaşmış ve neticede im
paratorluk başkalarının göz diktiği, parçalandığı bir büyüklük haline gel
mişse, Türkiye' de meselelerin bu bakımdan çok hassas olarak götürül
mesi lazım. Benim 100 - 150 sene tarihe bakarak ve son 35 sene birçok me
seleniri içinde bulunduğum tecrübeler beni buna getiriyor. Türkiye acaba 
bir Yunanistan gibi AET'ye girip orada gemicilikle, turizmiyle istihdamıy
la, işçilerinin gönderdiği parayla geçinen bir ülke mi olmalıdır? Bir deme
selenin bu tarafı var. Türkiye bunu da olamaz. Bizim memleketimiz 1 O 
milyon nüfuslu ufak bir memleket değildir. Yani netice olarak sanayileş
meye, büyümeye ve dünyanın sayılı ülkeleri arasına da girmeye mecbur
dur. Bugün dünyadaki ufak ülkeler belli şekilde kendilerini geliştiriyor-· 
lar, her türlü sanayi kurmuyorlar, kuramıyorlar, ticaretle, turizmle geçini
yorlar. Bizi:m modelimiz bu değildir. Bizim modelimizde, Türkiye'nin yay
gın bir şekilde sanayileşmesi, gelişmesi de vardır. Ana meseleyi unutma
mak kaydıyla, yani ödemeler dengesi meselesi çözülmedikçe, bu hedef
ler de mümkün değildir. 

Üçüncü bir konu da, ağır sanayi veya sanayileşme ... Ben , sanayileş
menin tabii ·seyri içinde olacağı kanaatindeyim. Hızlı olabilir ama zorla
mayla .olmaz. İşte birçok teşebbüsler yürütülememiş ve buralara gömülen 
paralar da toprağın altında kalmıştır. Şimdi biz bunları düz·eltmeye çalışı
yoruz. Ama zama:q. ve emeğe yazık olmuş. En zor zamanlarımızda biz bu 
paraları sarfetmemeliydik. 

Sanayi tabi seyri içinde gelişebilir mi? Evet, devletin bazı itmeleriy
le, fazla değil, çünkü devletin fazla müdahalesinin sanayiye veya ekonomi
ye hayır getirdiği kanaatinde değilim. Makro seviyeden mikro seviyeye in
mek katJ.yen doğru değildir. Hepimiz bürokrasiden geldik. Bürokrasi eli
ne bir yetki geçince kolay kolay bırakmaz. Onun için mümkün olduğunca 
devleti herşeyin içine sokmamaya çalışmalı, memleketin zarar .etmemesi 
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için. Ben sanayileşmedeki ana stratejiyi şöyle düşünüyorum; Türkiye'nin 
nüfusu var, talep de var, bir de dış pazarlara gitmeliyiz. Pazarı büyütünüz, 
sanayinin her türlüsü kendiliğinden meydana gelir. 1979 senesinde Türki
ye'nin ihracatı 2 milyar 20Q milyon dolardı. Yunanistan'ın ihracatı ise 5 
milyar 300 milyon Dolar. Nedir bunun ihracatı? Mühim bir kısmı sanayi 
ürünleri değil, tarım ürünleridir. Ama bakınız, bu sene inşallah bizimki 
8 milyar, onların ki 4 milyar 300 milyon Dolar olacak? Türkiye'nin ihra
catının % 80'ni de sanayi ürünleridir. 1979'da eski politikalarla vardığı
mız noktada % 35'i ancak sanayi ürünleriydi. 2 milyar 200 milyon Dolar
da. Birinde 1979'da 770 milyon Dolar, bu sene ise, inşallah, 6 milyar 400 
milyon Dolar. Hangi ülkede görülmüş, bu kadar kısa zamanda ihracatının 
bünyesi bu kadar ağır bir şekilde sanayi ürünleri oluyor. Ben birçok ül
keyi de inceledim. İhracatı artan ülkelerin bu ihracatının umumiyetle bir
kaç kaleme inhisar ettiğini de müşahade ediyorsunuz. Ama bakıyorsunuz, 
bizim memleketimizin ihracat kalemleri 3 bini geçmiştir, sanayide. Bun
ları da biliyoruz. 

Acaba tanın bu işten zarar etmiş mi? Sanayi ne hale gelmiş? Kapalı 
bir ekonomide· sanayi mallarının fiyatları, yüksek olur. O kapalı ekono
mide tabi olarak tarım mallarının fiyatları da düşük olur. O ekonomiyi 
açarsanız, duvarları indidrseniz sanayi mallarının fiyatları nisbi olarak 
düşer. Buna mukabil tarıni mallarının fiyatları da nisb'i olarak artar. Bi
zim getirdiğimiz politika da budur. Bir basit misal olarak vereyim; Bizim 
Antalya belediye reisimiz geçenlerde bana geldi. Gazetelerimiz, Ekim ayın
da % 7 İstanbul geçinme endeksi çıkınca büyük manşetler attılar. Ben ha
disenin sebeplerinden birinin mevsimlik değişmeler olduğunu biliyorum. 
Dedim ki, «domatesin fiyatı ne Antalya hal'inde?» 300 TL.'ya, Araplar ge

lip alıyorlar, Birinci kalite. Ankara' da o sırada 200 TL.'ya satılıyordu. De
dik ki «Siz birinci kaliteyi yiyemiyorsunuz, ikinci kalite geliyor Ankara'ya» 
kapatalım hudutları, size yemin ederim Antalya'da domates fiyatları 100 
TL.'ya iner. Tarımın, hudutları açtığımızda nasıl yukarıya gideceğinin ka
nıtı bu. Ziraat sektörü maalesef şununla karıştırıyor: «Efendim hudut-
ları açtınız, fasulye, ithal ettiniz, fasulyeyi zarara soktunuz» Bu da yanlış. 
Fasulye ithalatı normal şartlar altında Türkiye' de olmaz. Ama fasulye az 
istihsal edilir, ondan sonra da birkaç kişi bununla spekülasyonunu ya
parsa, işte o zaman spekülatörler para kazanır. Bizim yaptığımız ithalat 

tedbiri tarımcıya karş~ değildir, spekülatöre karşıdır. Peynirde de böyle 
olmuştur. Yoksa sütünü satmış, peyniri yapılmış, depolarda duruyor, fi

yat yükseliyor olduğu yerde. Çünkü istihsal artsa yükselecek tabia.tiyle fi
yat. Onu belli bir değerde durdurmak spekülasyona mani olmak içindir. 

Ama genelde fiyat mekanizması böylecr. 
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Şimdi misali Sayın Zeytinoğlu verdi. Benim hatırladığıma göre, 
1979'da, fiyat kontrollerinin olduğu devrede zannediyorum bir Murat ara
bası 500 - 600 bin civarındaydı. Şimdi 3 milyonu biraz geçiyor galiba. 
78 -79 senesinde, 500 bin olduğu devrede Doları da 25 TL. dan alırsanız 
veya 50 TL. dan alırsanız 10 bin Dolar eder. Ama bugün 3 küsür milyon 
lira olan Murat arabası dolar üzerinden hesap ederseniz, 5000 Dqlardır. 
Demek ki yarı yarıya izafi olarak düşmüştür. Doğru olan da budur zaten. 
Bu politikada faizler bizim kontrolümuzda değildir. Yani biz bugün kalk
sak desek ki, faizleri indirin. Hayır! Millet o kadar akıllandı ki. O vakit, 
bankalara götürmez. başka şeye atar. Bu mümkün değil, arz - talep mese
lesi. Doğru olan faizlerin inmesindeki ana politika enflasyonun aşağı çe
kilerek birtakım orada da kompretif meselelerin gelmesidir. Biz bunun 
yanındayız. Şimdi bakınız, misal olarak vereyim; bankalar bugün rahat
lıkla düşündüğünüz gibi kredi satamıyorlar. Birçok bankaların sıkıntısı 
var. Onun için devlet tahvili biraz rahat satılıyor. Haftada 40- 50 milyar 
liralık devlet tahvili satılıyor. Devlet tahvili belki bir müddet sonra bütçe 
meselesine geleceğim, talebimiz azalabilir. O vakit nereye satacaklar. Ve
yahutta rakamlar büyüyünce nereye verebilecekler. Bir de karşılarında bir 
alternatif var o da dış finansman konusudur. Özellikle ihracatçılar için 
açılmış olan gerek prefinansman olsun, gerek kısa vadeli krediler olsun 
bugün dolar üzerinden, bütün kur ayarlaması % 26'dır. Dolar borçlanıp 
işinizi döndürmüŞ olsaydınız, gene Dolar ödeseydiniz, kur riskiyle size 
gelecek faiz % 36 olurdu. % 90 olmazdı. Bunlar da rekabet etmeye başla
mıştır, edecektir ama Türkiye'nin kredibilitesi artarsa bunlar daha fazla 
olacaktır. Ondan sonra ne olacak? Bankalarımız düşünecekler «Hayır biz 
bu faizi veremeyiz» diyecekler. Bugün zaten dikkat edeniz, bizim ilan etti
~imiz faizler - ibir tek Mevduat faizini Merkez Bankası teslbit ediyor. Onun 
da üst sınırını tesbit ediyor. Bankalar istiyorlarsa, buyursunlar, altında 
mevduat faizi versinler. Bu da mümkün. Kredi faizlerine biz hiç karışmı
yoruz. Memleketimiz tabiatıyla birçok sıkıntılardan geldi. Faiz meselesi 
bir zaman içinde yerine oturana kadar, yüksek faiz, birçok firmanın kendi 
kendini düzenlemesine zorlar. Eğer ayar edemezse, batma tehlikesi var
dır. Ama bu politika uygulandığından bu tarafa, Türk firmalarının belki 
% 90'ı fevkalade iyi çalışma düzeyine girmişlerdir. Hiç kompitür kullan
mayan firmalar, şimdi kullanıyor. Eskiden 2 - 3 ayda hesap çıkardı şimdi 
neredeyse günlük çıkartıyorlar. Stoklarını asgariye indirmeye mecburdur
lar ve indiriyorlar. 

Türkiye'nin şartlarına göre birçok şeyi sıçrayarak öğrenmek gereki
yor. Bana bunun yanında birçok çevreler kalkıyor, «holdinglerin adamı» 
diyor. Böyle birşey bahis mevzuu bile değildir. En büyük sıkıntıyı biliyor

sa sanayiciler biliyor. Büyük firmaların finansman meseleleri çok daha 
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ağırdır. Çünkü bunlar vaktiyle banka kredilerini en fazla kullanan grup
lardır. İstanbul sanayi odasının etüdü var. Etüd, firmaların bünyelerinin 
kuvvetlendiğini gösteriyor. Gayet kuvvetlidirler. Çünkü politikaya ayak 
uydurdular; Faizi azaltacak, krediyi azaltacak öz kaynağını artırmaya mec
bur. Nasıl artıracak? Biz kolaylık getirdik. «Varsa elinizde asetler kullan
madığınız, satın sermayenize ilave edin, vergi de almayız» İşini bilen yap
mıştır bunu. · 

Bir diğer önemli konu. Firma kurtarma konusudur. Aslında kurta
rılacak müessesedir. yani tesisdir. Bütün dünyanın takiıb ettiği hir. sistemi 
getirdik. Kurtarma diyorsanız buna, ben demiyorum. Eğer zarar eden bir 
şirket varsa bir başkası gider, o şirketi satın alırsa zararı kendi üzerine 
5 sene süreyle kaydedebilir veya vergisinden tabiatıyla düşer. Bu benim 
işime de gelir. Onu da söyleyeyim. Çünkü eğer o şirket boş duracağına ça
lışır, kar ederse vergisi de bana gelir. Asgariden KDV verir. Benim gelir 
veya kurumlar vergisinden kaybımızı biz kısa zamanda çıkarırız. Şimdi 

gelelim ne yapacağız? «Bir işe el atan elini taşın altına koymalıdır» Yani 
kendisi parasını koymalıdır. Devletin parasıyla bu iş olmaz. İşte o za
man, bu faizler, vergi hikayesi çalışır. Öyle bir işe giren adam hesabını ki
tabını biliyorsa ve tesisini çalıştırıyorsa ona helal olsun. Neticede ben de 
kazanırım. Memleket de kazanır o da kazanır. Biz normal bir şekilde dev
letten para vererek şirket. kurtarma yolunu tercih etmedik. Hiç bir zaman 
bunu terecih etmiyoruz. Onun yerine böyle genel sistemlerden gidilmesi 
çok daha doğrudur ve çünkü bunu yapan insanlar kendi varlıklarını da 
ortaya koymaya mecburdurlar. Bakınız, başımızda ondan evvel yüzlerce 
işçi şirketi var. DESİYAB Bunları birtakım formüllerle kurtarmaya çalı
şıyor ama bu kurtarma işinde mümkün olduğunca devlet fonlarını kullan
mamaya gayret ediyor. 

Şimdi bir de peşin vergi aslında stopaj üzerinde durmak istiyorum. 
Stopaj nereden geliyor? Peşin veregi de şu. Efendim ücretliler vergilerini 
aynı yıl veriyorlar, niçin diğer beyannameliler vergilerini bir sene sonra 
o da taksitle ödüyorlar. Bu niçin olsun, iddia budur. Teklif şu: «Her sene 
evv.elki verdiği verginin % lS'i kadar alalım bunu her sene artırarak de
vam edelim. 6 - 7 sene içinde bunu tamama ibla edelim» Formül bu. Biz 
bunu ilk önce düşündük. Ama bir baktık ki beyannameli mükelleflerimi
zin çok büyük bir ekseriyetinin beyan ettikleri verginin matrahı asgari 
ücret değildir. 1 milyon 150 binin 1 milyon 100 bini böyle yıllardır, «tarım
dan vergi aldık almadık» münakaşası yapılır. Efendim, bizim vergi teşki
latımız gelir vergisini tatbik eder, tarıma. Geçenlerde, «Ne kadar vergi alı
yorsunuz» diye sordum. Vergi matrahı 41 milyar lira» dediler. Yani fiilen 
ödedikleri vergi olsa olsa 11 - 12 milyar lira. Bu 36 senedir uğraştıkları 

defter. Çiftçi ise, defter t;ıtmadan kurtulmak istiyor. 
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Ben, maliyeci arkadaşlarımıza sordum. « % 5 tarımdan % 2' de hay
vancılıktan alıyoruz» Çıkardılar hesabı önüme, 140 milyar lira. «Kardeşim 
aslında aldığımız stopaj vergisi esas vergiden daha fazla» demek ki bunun 
yolu stopaj usulüyle almakmış. Gelir vergisi mükellefinden nasıl stopaj 
alacağız? Düşündük, taşındık basit bir yolunu bulduk. KDV % lO'dur. Bu 
KDV' de kara oldukça yakın bir unsurdur. Basit yolu; Her mükellef KDV 
beyannamesi veriyor. Vergi farkını aldıktan sonra yatıracağı verginin belli 
bir kısmını gelir vergisi stopaj. olarak verir. Onu da ertesi sene mahsup 
eder. Hükümet bu yetkiyi alırken nisbetleri ayarlama yetkisini de aldı. 

Sektörlere göre de farklı olabilir. Bu hesabı oturup yapacağız. Kimseyi 
sıkboğaz edip, vergi almak istemiyoruz. Ama yapmak istediğimiz vergi 
adaletini getirmek. Vergi adaletini getirirken sosyal dengeyi muhafaza et
meli, hatta iyileştirmeliyiz. 

Kurumlar vergisi ile gelir verg.isinin irtibatını kestik. Bazı hocalar 
kızdılar buna. Türkiye' de kurumlar vergisi veren şirket sahibi bir de ge
lir vergisi ödeyince % 70' e geliyordu gelir vergisi. Biz bunu kestik. Cesa
retle kestik. Bugün en fazla vergi ödeyecek nisbet % 40 ile 50 arasında
dır. Ondan sonra da dilimleri de large tutulmuştur. 3 milyon. Ondan son
raki onun 2 misli, 2 şer katları olarak gidiyor. Sebep gayet basit; makul 
bir vergi almak istiyoruz. Ama o makul vergiyi de son kuruşuna kadar al
maya mecburuz. Hükümler vardır. KDV'yi kaçırmak mümkün değildir. 
Bu konuda fevkalade kararlıyız. Devlet güçlü olmalıdır. Hazinesi dolu ol
malıdır. Altyapı sağlam olmalı, sosyal meselelere ağırlık verilmelidir. Ge
lip sanayi kurmakla devlet devletlik yapmaz. Biz o altyapıyı yapalım, sa
nayiyi şahıslar kursun, Memleketimizin pek çok problemi var. Meselele
rin çözümünü çalışmakla bulabiliriz. Rakiplerimiz var. Komşuların duru
munu inceliyoruz. Kapıları açsanız herşey Türkiye' den gidecektir. Bugün 
Arap pazarının % 80'ine Türk yaş - meyva sebzesiyle hakim olmuşuzdur. 

İstihdam meselesine gelince; Kalkınma meselesi istihdamla ilişkili
dir. Ama biz programımızda da dedik. İstihdam meselesi ciddi bir mese
ledir. Onu birdenbire çözmek mümkün değildir. Yüksek faiz politikasının 
bunda bir faydası vardır. İşçi - emek yoğun yatırımlara gider. Kapital yo
ğun yatırımlara daha az gider. İşin doğrusu şudur. Ödemeler dengesi me
selesi düzelmediği takdirde her zaman problemle karşılaşırız. Bunu çok 
iyi bilmek lazım. Türkiye kredibilitesi olduğu zaman dışardan kredi de 
bulur. 

«Sanayi sektörü» büyük üreten sektördür. İstihdamın ağırlığı hiz
met sektörlerindedir. Gayet tabii sanayinin gene faydası vardır. Bir mal 
üretirsiniz; onu satanlar, ticaretini yapanlar, ona bankacılık ve sigorta 
hizmeti verenler olacak nakledecekler. Onun için sanayi vardır. Sanayi 
bizzat istihdam fazla yaratmayacaktır. Çünkü gitgide sanayide otomasyon 
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geliyor. Çünkü rekabet etmeye mecbursunuz. Rakipleriniz var dünyada. 

Biz rakiplerimizle rekabet edebilmek için biz de son teknolojiyi mümkün 

olduğunca kullanmaya mecburuz. Onun için benim düşünce tarzım hizmet 

sektörlerinde bu ağırlık gelecek. Turizme bunun için önem veriyoruz. Tu

rizm gelirlerine gelince; Türkiye' de istikrar, güvenlik ve gelişen bir ülke 

var ve herşey var. Lüks mal ithalatını niye yapıyoruz? Bunu alanlar ve 
türlü yollarla getirenler var. Bu yolda hem döviziniz gidiyor hem devlet 
veııgi almıyor. Kafamızı kuma gömüp kaçakçılığa göz yumamayiz. Konut 
fonuna para alarak sosyal dengeyi sağlarız. Bir Mersedesten 25 tane ko

nuta verdiğim kredi çıkıyor. Lüks ithalat içerisinde gıda maddeleri de da

hil. Bütün yekünun hepsi şu haliyle 300 milyon doların üstündedir. Ama 

bunun çoğu da buğd~ydır, mısırdır. Gerekli izahatı verdiğimi sanıyorum. 

Ben müsaden_izi rica ediyorum. Hepinize teşekkürler. 

. . . - ~ 
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. İCRAATIN İÇİNDEN 

30 Kasım 1985 

Hayırlı akşamlar 

Değerli Vaıtandaşlarım ... 

Bu akşamki sohbetimize, size şunu sorarak başlamak istiyorum: 

Bir ülkenin e'konomik göstergeleri, yani ekonominin raıkamları, iyi
ye giderken, vatandaşların gündelik haaytı ·kötüye gider mi? Ülke ekono
misi ilerlerken, ıferdin geçimi geriler mt? Ülke ekonomisi bir tarafa, aile 
bütçesi ters tarafa gidebilir mi? Bu akşam, icraat olarak bizi, vatandaş 
olarak hepinizi derinden ilgilendiren, ·ana konuları ele alacağım. Her za
man olduğu gibi, açık, açık 'hem nalına, hem mıhına konuşacağım. 

İşte, bu düşünceler içinde, hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Televizyon aracılığıyla ıbeni, evlerinize, kahvelerine misafir ettiğiniz için, 
hepinize teşeıkkürlerimi sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım ... 

Her zaman söyledim. Bir kere daha tekrar ediyorum. Hükümetle
rin göreci, mazeret üretmek değil, iş bitirmektir. 2 yıllık icraatımız için
de, pek çok mesa!fe alınmış, pek çok iş ıbitirilmiştir. Pek ıçok konuda re
form niteliği taşıyan sayısız kanun, kararname yüce Meclisten geçmjş, 
yürürlüğe sokulmuştur. Pek ıçok can yakan meselenin, üstesinden gelin
miştir. Bunları tarafgir ·bir sesle, kendi icraatımızın ·başarısını övmek 
için s·öylemiyorum. Türk insanının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, 
geleceğe ümitle bakmak için, her türlü sebebi vardır. Bunu belirtmek is
tiyorum. Sizlerle elele, mHletçe az mı ıbadire atlattık? Bugünü anlamak 
için, yarınlarımıza, güvenle bakmak için, biraz da geçmişi hatırlamakta 
fayda vardır. Hatırlayınız ... 

Nerelerden nereye geldik. Hatırlayınız ... 

Yokluk, darlık, kuyruk ve kara!borsalardan bugün, karaborsası o 1-
mayan bolluk içindeki bir Türkiye'ye nasıl vardık? Çarşı -pazarda, sa
nayide - tarımda, her isteyenin, istediği ber malı bulalbildiği bir dönem 
içinde değilmiyiz? '.Bunu nasıl 1başardıkı? Hatırlayınız ... 
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Borç bula!bilmek için, kırk kapının ipini çektiğimiz günleri ... Bu
gün, borç vermek için Türkiye'nin kapısını çalıyorlar. Kara :gözlerimi
zin !hatırı için mi? Yoksa, iktisadi gelişmemizi gördüklerinden mi? 

'.Bugün, akıl, insaf ve izan ile hepsinden önemlisi, rakamlar ile Türk 
ekonomisine bakıldığında, her alanda iyiye gittiğimizi görmemek müm
kün değildir. Size, güllük, gülistanlık ibir tablo çizmeyeceğim. Sıize, mem
leket ıgerçeğini, kendi gücümüzü görmemiz için rakamlarla ,önünüze se
receğim. 

Şimdi, en önemli iki iktisadi gösterge olan enflasyon, yani hayat pa
hahlığı arıtış hızıyla, Türkiye'nin kalkınma hızı rakamlarına bir göz ata
lım. Şöyle bir, 1976'lara kadar geri gidelim. Bakınız şu graıfikte: 1976' 
dan bu yana enflasyon yükselirken, kalkınma hızımızın nasıl aşağıya git
tiği açıkça görülüyor. Enflasyon yükseldikçe, kalıkınma hızımız düşü
yor. 197ı6'da % 16 civarında olan enflasyon, 1979'.da % 81l'e tırmanmış. 
1976'da, 7.9 olan kalkınma hızımız 1979'da % --0.4'e düşmüş. Yani Türk 
Ekonomisi büyümemiş küçülmüş. 

Bu talhriibat 1980'de de devam etmiş. Kalkınma hızımız % -ıl.l ol
muştur. Aynı tarihte ise enflasyon % lOO'lere yaklaşmaktadır. 198:1 'den 
itibaren -durum ters~ne döll!Ileye başlamıştır. Bir yandap. enflasyon aşağı
ya inerken, kalkınma hızımız grafikte gördüğünüz gibi, yükselme süre
cine girmiştir. 

1981'de durum demin de söyledim, toparlanmaya b~lamış, büyü-
J:?.1e ıhızımız % 4.11 olmuştur. 

deyiz. 

1982'de daha da dirilmişiz. Büyüme hızımız % 4.6'ya yükselmiş. 
1983'de % 3.3 olan büyüme hızımız, 1984'de % 5.9 olmuştur. 
19SS'de yani 1bu yıl, fbüyüme hızımızın % 4.9 olma beklentisi için-

Ya ihracat rakamlarımız nereye ulaşmış? Onu da ibir görelim: 

Tüııkiye'mizin de, ihracatımızın da hepimizi sevindirici yapısal de
ğişimini hep birlikte görelim. 1979'da toplam ihraoatımız, 2 milyar 200 
milyon Dolar' dı demiştim. Bu ·ihracat içinde sınai ürünlerimizin payı, 
% 35 idi. Yani 770 milyon Dolar. 1985'de ihracatımızda, sınai ürünleri
mizin payının % 80'i ıbulacağını tahmin ediyoruz. Toplam ihracatımızın 
8 milyar Dolar dolayında olmasını bekliyoruz. Bu 8 milyar Dolar içeri
sinde sınai ürünlerimizin ·payı, bu şekilde 6 milyar 400 milyon 'Dolar'a 
ulaşaoa:ktır. Böyle bir gelişme 'Dünyada görülmemiştir. 

Türkiye, artık sadece geleneksel tarım ürünlerini ihraç eden ibir 
ülke değildir. 
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Türkiye'miz hızla bir sanayi ülkesi olma yolundadır. Şimdi bu ra
kamlardan çıkarlılacak sonuç nedir? Türkiye'mizin başına ne gelmişse 
dış ödemeler dengesi ya da dış ödemeler dengesizliğinden gelmiştir. Her 
on yılda bir dış ödemeler dengesizliği yüzünden Türk Ekonomisi «dama» 
demiştir. ~ · 

Şunu hatırlatayım size: 

1979'da bütün .i'hracatımız 2 milyar 200 milyon Dolar, petrol fatu
ramız ise; 1 milyar 700 milyon Dolar idi. Ve Türkiye, bir yokluklar, dar
lıklar, ıkuyruklar, karaborsa ülkesiydi. 

Bugün, 

Petrol faturamız 4 milyar Dolar' dır. Hani, piyasada bir eksiğimiz 
mi var? Kuyruk görüyor· musunuz, karaborsa mı var? 

Türk Ekonomisi ihracat gelirleriyle, turizm gelirleriyle, işçi döviz
leriyle, taşımacılıktan ıve diğer \görünmeyen kalemlerden sağladığı döviz 
·ile, dış ödemeler dengesini düzeltmiştir. 

Size açık seçik söylüyorum: 

Türkiye'nin, dış ödemeler dengesi meselesi diye bir sıkıntısı ibugün 
kalmamıştır. Türkiye, Avrupa ıAilesi'nin ekonomisi ıgüçlü ülkelerinden 
biri olma yoluna girmiştir. Hatırlıyorum da... 1979' da Avrupa ülkeleri 
ekonomisi batma 'noktasına varan bir Türkiye'yi desteklemek için; özel 
bir yardım programı hazırlamışlardı. 

Avrupa'nın en küçük, ama bize dost ülkelerinden biri bu yardım se
petine 1 milyon Dolar atmıştır. Koskoca Türkiye'mizin, 1 milyon Dolar .. 
Ama reddedecek 'halimiz mi vardı? Evet, dostlar yardım etti! Ama dost
larımızın gayreti, sizin gayretiniz, fedakarlığınız ve azminiz yanında sol
da .sıfır kalır. Türk Ekonomisi batma :noktasından, çıkma aşamasına si
zin, Türk Milleti'nin fedakarlığı, anlayışı ve çalışkanlığıyla ulaşmıştır. 

Böylesi bir duruma yükselen ıbir memlekete, herkes kredi vermek ister. 
Herkes ıbirbirinden, 1borçlanma yoluyla karşılıklı olarak fayda sağlar. 
İşi basite indirversek, - birkaç istisna dışında borcu olmayan tüccar 
borcu olmayan devlet var mıdir? 'Mesele, borç ödeme kabiliyetinde, kre
di bulma itibarındadır. Türkiye, artık bu •güvenilir noktaya ulaşmıştır. 
Şimdi... İşin çivisine geliyorum. Borç var ... borç var. Vakti zamanında, 
öyle borçlanmışız ki kendi geleceğimizden yemişiz· Biz asla kendi gelece
ğimizden yemiyoruz. İtibarımız var diye, geleceğimizi vergilendirecek her 
parayı, her krediyi k<l;bul etmiyoruz. Bunu böyle bilesiniz. · 



Bu noktaya, bu ·başarılı noktaya durup dururken mi vardık? Benim 
en samimi inancım odur ki, Türk insanının önündeki engeller kaldırılır
sa, Türk milletine 1çalışına şevki kazandırılırsa başaramayacağımız iş yok
tur. Ve bu ışık altında fbir kez daha tekrarlıyorum: 

Doğru ekonomik politikaları taviz vermeden, azim ve s~batla uygu-
· Iamaya devam ettikçe, Türk ekonomisi daha da iyi, .daha da rahat bir 
noktaya varacaktır. 

Değerli vatandaşlarım, 

Şunu da eklemek isterim: Korumacılık duvarları arkasına sığınmış, 
batı ekonomileri ile uyumsuz bir iktisadi nizamın hütün duvarlarım yık
tık Ekonomimizi de, ülkemizi de dış dünyaya açtık. Eğer 1985'de turizm 
gelirlerimiz ilk defa 1 milyar 200 milyon Dolar gibi ıbir rakama ulaşmışsa, 
sebep nedir? Hemen söyleyeyim : Siyasi ve Ekonomjk istikrara kavuşmuş 
bir Türkiye, dışa açılan bir 1Türkiye, dünya gündeminde konuşulan, \tar
tışılan bir Türkiye olaıbildiğimiz içindir. 

Değerli vatandaşlarım, 

İcraat olarak bir biIJ.a inşa ediyoruz. Yalnız ibugiinü değil, evlatları
mızın geleceğini de görmeye çalışıyoruz. Bu mantı.ktaki bir icraat tuttuğu 
yoldan taviz vermez. Taviz vermiyoruz. Zikzak yapmadan bildiğimiz yol
da ilerliyoruz. Size hoş görünmemek pahasına, Türkiye'mizin fffiUtlu ge
leceğini hazırlamak istiyor, Türkiye'mizin geleceğinden yeme fikrini red
dediyoruz. Türkiye'mizin mutlu altyapısını hazırlıyoruz. 

Bir örnek vereyim : 

Sadece bir Kamu Ortaklığı Fonu'nu :Imrduğumuz için, yani, sizin ta
sarruflarmızı iyi kar ıgetiren gelir ortakığı senetleri ile değerlendirdiği
miz için... Netice itibarı ile, devlete yeni bir kaynak yarattığımız için 12 
barajımızın bitme tarihi aşağı yukarı bir :yıl öne alınmıştır· Bütün bun
lar yeterli parayı sağladığımız için öngörülen tarihten bir yıl önce bitiri
lecektir. Vaktiyle karnborsacının hilekarın cebine ıgiren para, bugün dev
letin cebine gitmekte ve sizin hizmetinize verilmektedir. Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da .büyük projelerimiz var. GAP Projesi .. Atatürk Barajı. .. 
Karakaya ... Urfa Tüneli. Bu rojeler için gerekli para sağlanmıştır. ıBu pro
jeler bu paralar sayesinde zamanında bitirilecektir. Türkiye'mizin en 
önemli bir sorunu da işsizliktir. İşsizliği torba kadrolarla, Kamu İktisadi 
Teşekküllerini İş yapmayan insanlarla .doldurarak gideremezsiniz. Tek çı
kar yol ekonomiyi canlandırmak, insanda teşebbüs iştahım açmaktır. 

791 



Size 2 rakam Nereyim : 

1984'de Türkiye' de yılın ilk 10 ayında alınan teşvik helgelerinin top
lamı, 761 milyar liradır. 1985'de aynı döneminde yani ilk on ayda işe veri
len teşvik belgeleri toplamı, 3 trilyon 187 milyar liraya yükselmiştir· Yani~ 
dört misli artmıştır. Bu rakamlar yaklaşık 150 bin yurttaşımıza iş alanı 
demektir. 

Bakınız, 1985 yılının Ocak- Eylül döneminde sanayi maddeleri üreti
mi 1984 yılının aynı dönemine oranla .% 9.5 artmıştır. Üretimi artan ;bir 
ülkede haliyle yatırım da artar. \Türkiye'miz, üretimide yatırımları da 
artan bir düzeye erişmiştir. 

Değerli vatandaşlarım, 

Türkiye'nin bütün meseleleri taıbii ki 'Çözülmüş değildir. JBaştaıki ~Ik 
cümlelerime dönüyorum ve şunu söylemek istiyorum : 

Türkiye'nin ekonomisi iyi yoldadır. Biz, .en tgüç günlerden lbu ekono
mik politikayla sıyrıldık. Azim ve sebat ile aynı mantığı izleyeceğiz. Enf
lasyon bugün istediğimiz orana inmediyse, kötümserliğe kapılmayacağız. 
Sizin feragat ve .fedakarlığınızla dünya ailesi içinde muteber bir ülke ol
duk. İcratın ibaşı olarak, taıbiidir ki: Size inanıyorum. Size güveniyorum. 
Ama, sap ile samanı birbirinden ayıralım. Gündelik ·Sıkıntılarımız bir yana 
gelişen Türkiye, büyüyen ıTürkiye 1bir yana. '13u 2 gerçeğin farkına 'vara
lım. 

Değerli vatandaşlarım, 

Her ıödülün ıbir bedeli vardır. Ödülümüz, mutlu geleceğimizdir· ,Bede
limiz, bugün ödemeık zorunda olduğumuz ve geleceğimizi vaktiyle yemiş 
olmaktan kaynaklanan nispi !hayat pa:halılığıdır. 1Evelallah onun da hak
kından gelinecektir. Yeter ki, moralimizi bozmayalım. Yeter ki, ıbirbiri
mize inanç içinde dört elle sarılalım. ,Biz Avrupa ailesi içinde tabi ıkaynak
ları ve işgücü itibarı ile en zengin ülkeyiz. Ortadoğu'ya iktisadi ticari alan
larda ışık tutuyoruz. Dış ticaretimizin kollarını Uzakdoğu'ya, Amerika'ya 
iletmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz, zamandır. Aşırı bir gayretle yitirdikleri
mizi geri almaya çalışıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım, 

Türkiye 'bugün, hu ekonomik ıdengeye ulaşmışsa sizin gayr.et, cesaret 
ve fedakarlığınızla ulaşmıştır. Biz de, Sizden aldığımız cesaretle, !bütün 
meselelerimizin üstüne üstüne gidiyomz. (Gençlerimiz için ıdaha iyi bir 
Türkiye, inşa etmek istiyoruz. 
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Bu lrnlay iş değildir. 

Günümüzü gün edelim, size hoş görünelim, hergün ıbal /börek yiye
lim zihniyetini güdersek, inanın ki 1979' dan daha ıbeter durumlara düşe
riz. Ele güne avuç açan bir ülke haline geliriz. !Bunu hatırdan ıçıkarmayın. 
Milli birlik ve .bera!berliğimize dört elle sarılalım. Yalnız içinde bulundu
ğumuz srkıntılann değil, sa:hip olduğumuz nimetlerin de dökümünü ~apa
lım Geleceğe umutla bakmak Türkiye'nin, Türk Milleti'nin hakkıdır. Bu 
duygu ve .düşünceler içinde ıhepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum be
nim sevgili i\Tatandaşlarım .. 
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BAŞB~ SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
GRUPTAN ÇIKARKEN GAZETECİLERLE 

YAPTIGI ~ONUŞMA 

3 Aralık 1985 

Bugün grubumuzda muhtelif görüşmeler oldu. Bazı Bakanlarımız 
çalışmaları hakkında izahat verdiler. Devlet Bakanı Titiz, işsizlikle 1ilgili 
olarak yaptığı çalışmalar hakkında grırba genel bir izahat verdi. Arkasın
dan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız tek dersle ilgili olarak komis
yon müzakereleri ve elde edilen sonuç hakkında bilgi sundu. Üçüncü ola~ 
rak, ben, arkadaşlarıma bir konuşma yaptım. 

Konuşmada esas itibariyle üzerinde durduğumuz konu, önümüz
deki bütçe müzakereleri geliyor. Bu, önemli bir müzakeredir. Bunun öne
mini müdrik olarak, bütün arkadaşlarımızın hurda bulunmasında çok 
büyük yararlar vardır. Gerek Bakanlarımızın gerek milletvekillerimizin 
iç ve dış seyahatlerini bu devre kaldıralım, herkes Ankara' da bulunsun. 
Hatta biraz da şaka yaptım; örfi idare ilan ettik. O arada da, Başkanlık 
Divanında yaptığımız konuşmaların bir özet·i mahiyetinde olmak üzere 
şunları bilhassa arkadaşlarımıza belirttim. Herkesin .gözünün Anavatanda 
olduğunu, Anavatan Partisi'nin bu memlekette istikrar temin eden en 
önemli unsur olduğunu belirttim. Hatta bir faraziye yapın dedim; 1983 
seçimlerine iki parti girmiş olsaydı, biz girmemiş olsaydık, ondan sonra 
25 Mart Mahalli Seçimleri olsaydı, bugün siyasi tablo ne durumda 
olurdu? Türkiye' de istikrar ne vaziyette olurdu? Bir hesap ediniz. Bundan 
da anlaşılıyor ki, -böyle faraziyeler matematikte yapılır- neticede Anava
tan Partisinin bu memleketteki istikrarın en sağlam direği :olduğu tabi 
olarak ortaya çıkıyor. Tabiatıyla bu sebebten dolayı, bize hücumlar, bize 
tarizler fazla olacaktır. Bunu tabii görmek lazım. Gerek muhalefet çevre
lerinden, gerek dış muhalefet çevrelerinden ve gerekse basından bize 
karşı tavizler olacaktır. Bunu tabii kabul ediniz. Ama, bu gene bizim 
«taşlanan ağaç olduğumuzu» gösteren bir hasidesir, ona da bakınız. 

Birçok şey söyleniyor ...... Türkiye'nin değiştiğini insanlar farketmi-
yor, ama biz çok yakından izliyoruz. Memleketimiz süratle değişmekte
dir. Geriye dönüş yoktur. Yani, 1980 öncesine bu memleketin bir {daha 
döneceğini tasavvur dahi etmiyorum. Çünkü öyle bir yeni nesil yetişi
yorfoi, bu neslin idealleri, hedefleri .çok daha farklıdır. Biz, bu yeni, ileri, 
gelişen ve modern Türkiye'nin sağlam bir partisiyiz, Bunun farkındayız. 
Başka türlü düşünenler varsa, kendi dür.yalarmda yaşıyorlar diye tarif 
ediyorum. 

Yaptığımız işlere bakınca, kesin olarak ortadadır; Analatan prog
ram, seçim beyannamesi, hükümet programı ve icraat birbiriyle fevkalade 
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paralel ve uygundur iddia ederim dedim; «Hiçbir hükümet programı, 
seçim beyanamesine bu kadar sadık kalmamıştır.» Biz bu konularda çok 
başarılı olduk. Başarılı olmaya devam edeceğiz, çünkü, Türkiyc'nin gele
ceğinde en ,lönemli söze şu anda biz sahibiz. Teşekkür ederim. 

Soru : Sayın Başbakanım, irticayla ilgili .. 

Cevap : Ben irticayla ilgili demedim. Şuna çok dikkat etmeniz ge
rekiz : Bizim İran'la olan iliş'kilerimizde, bazen basınımız manşeti atıyor, 
diyorki, i«Humeyni Rejimi», Biraz da ağır laflar yazılıyor. Her memleketin 
içişlerine biz müdahale etmeyiz. Şimdi, bir an için onların sevdiği bir in
san olduğunu kabul ediniz. Sizin çok sevdiğiniz lider mahiyetindeki bir 
insana, değer dışardan !bir laf söylenirse, ne kadar kızdığınızı bir tasav
vur ediniz. Orda da aynı reaksiyon gözüküyor. Biz bunu önlemeye gayret 
ettik. Ama bu anlayışın özellikle basından gelmesini ben arzu ediyorum. 
Karadeniz' de nakliyeciler ;iş alamaz veya işleri azalırsa, bunda bu gibi 
yayınların katkısı olduğunu düşünürüz. Birçok fabrikalarda çalışan iş 
durumları yavaşlarsa, bunda da katkı olduğunu düşününüz. Çünkü, ben 
gayet iyi biliyorum, birçok konularda ithalatı yavaşlatmışlardır. Ama, bu 
mudur sebebi, başkası mıdır? söyleyemem. Bize gelen haberler, bu konu 
İran Meclisinde devamlı olarak müzakere edilmektedir. Biz, İran'la ·;dos
tuz. Onların içişlerine ıp.üdahale edemeyiz, kendi idarelerini kendileri 
seçmişlerdir. Biz, sadece İran milletiyle dostluğumuzu· söyleriz. Aramızda 
da ıiyi bir münasebet vardır, Irak'la da vardır aynı şekilde. Nasıl, onların 
liderleriyle ilgili en ufak bir söz söylemiyorsak, basınımızında bu konu
larda özellikle dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. 

Soru : Bulgaristan, sizin kendi içişlerine karıştığınızı iddia ediyor. 

Cevap : Oradaki mesele başkadır. Biz, Bulgar Cumhurbaşkanı hak
kında herhangi bir kelime söylemedik. Eğer söylüyorsa Jivkov, onunla 
ilgili en ufak bir kelime söylemedik. :Bizim orada söylediğimiz; 1,5 mil
yona yakın aslen Türk asıllı olan ve bugün kendilerinin «Bunlar Bulgar
dır, Türk değildir. İsimlerini değiştirelim» deyip tamamiyle silmeye ~a
lıştıkları bir grup. Bu, tamamiyle bambaşka bir sahadır. Bunu her yerde 
yapmak mümkündür. Bütün dünyada gidilmiş ve ,kesinlikle ifade edilmiş
tir, «En önemli hürriyetlerden birisi, din ve vicdan hürriyetidfr.» Siz isim
lerini değiştiriyorsunuz. Bir müslüman, Bulgar ismi almaz. O ancak silah 
zoruyla almıştır. 

Soru: «Başka türlü düşünenler varsa kendi dünyalarında yaşıyor
lar>> !demekle kimi kastettiniz? 

Cevap: Kimseyi kastetmedim. Benim şahıslarla ilgim yok. Türkiye' 
nin değiştiği gözüküyor. Bu genel bir sözdür. «Eğer başka türlü düşünen 
varsa hayal içindedir» dedim. Tabiidir bu söylediğim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ İLE YAPTIGI KONUŞMA 

11 Aralık 1985 

Bu, bizim bir istikrar unsuru olduğumuzu, istikrarı temin eden ana 
parti olduğumuzu açıkça gösteriyor. Bir hurdan giriyorum meseleye. Ge
lelim, Demokrasi meselesine. Tabiatıyla bir askeri idareden geldik. Ana
yasa değişti, referandum oldu, kısıtlı sayıda parti seçime girdi. Bunların 
hepsi doğru. Ama biz, daha ilk hamlede bunu normal bir mahalli seçime 
götürdük. Kararı verdiğimizde yeni iktidara gelmiştik. Yıl sonunda ka
rar verdik buna, 1983 sonunda. Demekki, o kararı verirken; hem yurt içi
ni hem de yurt dışını düşündük. Dedik ki «Bu demokrasinin icabıdır. 

Kimse laf söyleyemez. Biz kaybedebiliriz. Ona da birşey diyemem. Ama, 
kaybediyorsak, neticede millet böyle istiyor demektir.» Bu - mahalli se
çim - zannediyorum, en önemli adım olmuştur. Demokratik sistem bakı
mından da en önemli adım olmuştur. Yurt dışında Türkiye ile ilgili iddia
ların havada kalmasına da, bu seçim sebep olmuştur. Şu, çok rahatlıkla 
söylenebilirdi; «İşte bu partilere müsaade edildi, başkalarına edilmedi» 
Bu sözler batının aşırı uçlarında söylenebilirdi, söylenmeye devam edi~ 

lirdi. Bu, bir nevi dayanak bulabilirdi. Ama, bu seçimin yapılması ve neti
cenin millet tarafından onaylanması bütün bu iddiaların hepsini havada 
bırakmıştır. İddia sahiplerini dayanaksız bırakmıştır. Şunu açıkça söylü
yorum, biz seçimi kazanacağımızdan emindik. İkinci bir konu, son 1,5 
sene içerisinde de sıkıyönetim bir bölge hariç tamamiyle kalktı. Daha ileri 
gideyim, bugün Anayasa ile kısıtlanmış eski siyasi liderler de dahil, Ba
sınımız herhangi bir tesirin altında kalmadan, hatta batıdaki örneklerin
den. daha ileri manada serbest bir atmosfer içinde yazılarını yazıyorlar. 
Kimseye bir şey söylenmiyor, bir hoşgörü atmosferi vardır. Bizim devri
mizde hiçbir gazete kapatılmadı, öyle zannediyorum. Bunlara baktığımız 
zaman «Türkiye' de demokrasi yok» gibi bir takım iddiaların hepsi havada 
kalmaya mahkumdur. Ama bu iddialar, kasıtlı olarak çıkarılıyorsa, ona 
da diyecek bir sözümüz yok. Adam hayali olarak yazıyorsa, 'belki orada ek
siğimiz, memleketimizi daha iyi tanıtıp tanıtmama, gerekli tedbirleri alıp 
almama meselesidir. Zaman içerisinde bunun da olabileceğini zannediyo
rum. Ben, bugün meseleyi demokrasiye geçiş süreci» olarak da görmüyo
rum. Demokrasiye geçiş süreci dediğimiz zaman, Anayasanın getirdiği ba
zı geçici maddelerden ve bazı müesseselerin yerleşmesi bakımından, an-
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cak, bu söylenebilir. Bazı maddeleri var; o maddelere göre misal olarak 
verelim, - Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, mevcut Cumhurbaşkanı'nın 
seçilme tarzı, onun bazı yetkileri, Anayasa değişikliğine karşı 2/3, veto 
edildiği zaman 3/4 ekseriyetin olması, referandum yetkisi - gibi konular, 
bir geçiş döneminin hususiyetleridir. O bakımdan söylenmişlerdir. Yok
sa, bugün Türkiye'de genel manada «demokratik sisteme geçilmemiştir, 
bir geçiş süreci içerisindeyiz» diyemeyiz. Ama bazı tahditler var. O da Ana
yasa' dan gelen limitasyonlardır. 

Gelelim, ekonomik meselelere ... Sosyal ve ekonomik konulan bir
biriyle karıştırarak söyleyeceğim, yerine göre. İlk önce şunu iddia ediyo
rum; bizim seçim beyannamemiz, hükümet programımız ve netice i tiba
riyle bunun akabinde gelen icraatımız, birbirine fevkalade paraleldir. Hiç 
kimse çıkıp da «siz şunu söylediniz, ama bunu yaptınız» iddiasında bulu
namaz. Hatta belki bazı tenkitlere de bu yüzden maruz kalmışızdır, hiç 
zikzag bir yola gitmediğimiz için. Esas itibariyle bir program, bir vaadler 
manzumesi ama işleyebilir bir vaadler manzumesidir. Bunlar içerisinde 
gördüğümüz şey, bütün icraatımızla bu söylediğimiz istikamette olmuş
tur ve olmaya da devam edecektir. Bir kere bunu ifade edeyim. Şimdi eko
nomik konularda ve sosyal konularda genelde tüm icraatımızın ana karak
teri reformist olmasıdır. Hatta birisi, Amerika' da zannediyorum bizim 
arkadaşlardan biri, şöyl~ bir tabir kullandı : «Revolation by evolution» 
Bu taıbiri bilhassa kullanıyorum, büyük bir tabir. Öyle konular 
vardı ki, bu konuların ıhiçbirisi ele alınamaZJdı, ele almması tehh-· 
keliydi ve alındığı zaman gürültü kopabilirdi, hadiseler olabilirdi. Bizim 
ele alış tarzımız ve icraatımız «evolution» gibi gürültü koparmadan ama, 
tam manasıyla bir neticeye varmıştır. Büyük bir değişikliği meydana ge
tirmiştir ve bunun da herhangi bir kavgası yapılmamıştır. Şimdi misal 
misal gideceğim; Bir grup icraat Türk parası üzerinde yapılmıştır. Şu 

anda ana sahalardan bir tanesidir. Ne yapılmıştır, ana icraat olarak? Türk 
Parası Koruma Kanununda sonunda değiştirilmiştir. Evet, 55 senelik ma
zisi olan, kimsenin el atmaya cesaret edemediği, üzerinde laflar söylenmiş 
bunda çok köklü bir değişiklik yapılmıştır. Bugün Türk kambiyo sis
temi, herhangi bir Avrupa memleketinden geri değildir. Ne faydası ol
muştur? söylenenlerin tersine, Türkiye'nin döviz rezervleri azalacağına, 

bilakis artmıştır. Herşey daha kolaylaşmıştır. Suç unsuru olmaktan çıka
rılmıştır. Serbest bir rejim, o eski tahditli - ko~macı rejimin yerine gel
miştir. Türk Parasını Koruma Mevzuatı sisteminde eskiden dışarıya gi
dişler talhdiıtlıiıydi, yaıbaıncı para satmıa yas1aktı, onJdan sıanra hesap açmak 
mümkün değildi. Bütün bunların hepsi belli bir sisteme bağlanmış, pa
ra taşımak da serbest, ordinant da serbest, yani yabancı para, ondan son
ra bankalarda hesap açmak, yabancı mevduat hesabı da serbest, dışarıya 
çıkışlarda hale getirilmiştir. 
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İkinci önemli gelişme sahası ithalat ;. ihracat rejimiyle ilgilidir. 
Bunda da çok büyük bir serbestliğe doğru gidilmiştir; vaktiyle kota sis
temi, bakanlık kontrolleri bunlar yerini büyük çapta liberasyona terk et
miştir. Bugün bakanlık kontrolleri yüz madde civarında yüz · kalem. Belki 
·Önümüzdeki sene bunları da kaldıracağız.B u sistemin de şu faydası oldu; 
netice itibarıyla gerek kambiyo sistemi ve gerekse bu sistem de yapılan 
değişiklik Türkiye'ye ucuz veya pahalı, - yerine göre tabii - her türlü ma
lın girmesine, karaborsanın ortadan kalkmasına, haksız kazancın veya 
kaçakçılığın ortadan kalkmasına, ne ararsanız dışarıya gitmeye lüzum ol
madan burada daha ucuz temin edilebilir hale gelmeye sebep · olmuştur. 
Bir önemli tarafı da Türkiye' de ileride daha iyi anlaşılacaktır. Fiyat istik
rarını temin etmek gibi fevkalade bir yaran olacaktır. 

Heı.:. hangi bir zirai malın, herhangi bir malın kıtlığı, herhangi birse
beple çekilirse, eğer duvarlar kapalıysa, o zaman bunların fiyatları yükse
lir. Ama, ·siz ithalatı serbest hale getirirseniz, yükselmesi mümkün değil
dir. Gelir beleki bir noktaya dayanır kalır. Tabii bu ileride daha iyi anla
şılacak, çünkü bugün memleketimiz - 52 milyona yaklaşan -. düzenli bir 
istihsal yapılamadığı takdirde bazı kalemlerde eski usul gittiğimiz çok 
anormal fiyat yükselmelerine namzet. bir memleket haline gelir. Yani es
kisi gibi 25 - 30 milyonluk bir ülke değiliz. Büyük çapta da talep arttığına 
göre, yurdun her tarafında herşey bulunabildiğine göre, bu fevkalade 
önemeli bir hadisedir. Ben, küçüklüğümde hatırlarım; Anadolu'da muz 
falan bilmezdik. Şimdi, Türkiye'nin her tarafına gidiyorsunuz, rahatlıkla 
Qralarda yetişmeyen herşeyi bulabiliyorsunuz. Geniş bir distributioıi sis
temi kurulmuş vaziyette. 

Üçüncü önemli konu, bizim getirdiğimiz Kamu Ortaklığı Fonu, Top
lu Konut Formülü, Destekleme ve Geliştirme Fon'u, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, gibi beş tane esaslı bir Fon sistemi ge
tirdik. Bu da icraatın yeniliğidir. Neden? Onu da ifade edeyim; Bunların 
bazılarında yeni bir finansman esası getirilmiştir. Mesela, Kamu Ortaklı
ğında Türkiye' deki köprü, baraj, hidroelektrik gelirleri halka satılarak bu 
gelirler karşılığında paralar alınarak, geliderinin de getirdiği paralarla 
yeni birtakım hidroelektrik santraller, baraj ve diğer köprüler yapılmakta 
veya inşa halinde olanlar hızlandırılmaktadır. Yine bu sistem içine alına
caktır bunlar. Aynı şekilde gelirleri bu fona gelecektir, veyahutta bu ge
lirlerine dayanarak halka hisse senetleri, gelir ortaklığı senetleri çıkartı
lacaktır. Tahminimize göre iki sene sonra belki 500 - 600 milyar liralık bir 
fon haline gelecek, yıllık miktarı itibarıyla söylüyorum ve tabii devamlı 
Qlarakta yeni ilavelerin gelmesiyle beraber gelişecektir. Bununla neyi 
.amaçlıyoruz; bununla devletin dar bütçe imkanlarından sıyrılıp, kendi 
kendini bir nevi generate eden, finanse eden bir sistem kurmuş oluyoruz. 
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Aksi takdirde, bu sistem es'lci sistemde devam ets·cydi çalışması mümkün 
değildi. 

Şimdi birçok karlı baraj ve hidroelektrik santral, oto - yol sistemini 
biz bu sistem içerisinde finanse ederiz. Kendi kendini döndüren bir sis
tem haline gelir ve 'bir çok işlem hızlandırılır. Nitekim, aşağ1 yukarı 13 
tane baraj ve hidra - elektrik santralın inşaatları bu sebeple bir sene ve 
daha öne alınmıştır. Tahminim odur ki, eğer biz şunu yapmamış olsaydık, 
normal tarihlerde de bitmezdi. Eskiden olduğu gibi, 2 - 3 sene geriye doğ
ru sayardı. Bugün bakın Karakaya'ya muhtelif projelere, Atatürk Pro
jesine hepsi öndeler. 

Toplu Konut, o da enteresandır. Lüks mal ithalatı, bir taraftan kara
borsacılığa, kaçakçılığa mani olacak, bir taraftan da bu mal ithalatından 
toplu konuta fon alınacak. Bir taşla iki - üç kuş birden vuuryorsunuz. Ne
tice itibriyle, bize, bir nevi tüketimi fazla olandan alıyoruz. Toplu konu
ta girenlerin büyük ekseriyeti memur ve işçilerdir, bir kısmı da esnaftır. 
Bu suretle elde edilmiş fon miktarı 250 - 300 milyona yaklaşıyor. Her yıl 
100 bin ve daha fazla konut tamamlanacak. Sadece bu sistemle. Bu, şim
diye kadar Turkiye Cumhuriyetinin girdiği en büyük sosyal konut ham
lesidir. Yarım Kalmış konutlar bu şekilde süratle tamamlanmıştır. Bir
çok yerlerde de var, Eskişehir'de, Afyon'da. Bu fon siştemi içerisinde ge
liştirme ve destekleme fonu önemli sahalara kaldırılmış. Her sene deği
şiyor. Mesela geçen sene yurt programını hurdan yaptık. Üniversite öğren
cilerine 52 bin yatak kapasitesi sağladık. Yoksa normal bütçe imkanları 
içerisinde bu yapılmazdı. Hepsi reolize edildi. Bir kısmını ben açtım. 
Umumiyetle prefabrik ama pek belli olmuyor. Sanayi sitelerini de bu fon
dan destekliyoruz, bütçeden imkan gelmesine rağmen. Turizm Bankasına 
krediyi buradan veriyoruz. İlkokul çocuklarına gıda yardımını muradan 
yapıyornz; ufak bir miktardır 1 -2 milyarlık. Süt, fındık, üzüm gibi dev
letimizin kooperatiflerimizin imkanlarıyla enerji veren yardımlar. Önü
müzdeki sene, tahmin ediyorum üniversite öğrencilerine ve bu çocuklara 
süt verme mesel·esini düşüneceğiz. 

Tanıtma Fonu ile Türkiye'nin dış tanıtımı yapılacak, bunun yanın
da da arşiv hizmetleri, Osmanlı Arşivlerinin hazırlanması seağlanacak, 
bir yıl içinde tamamlanacak. Bu konunun çok iyi halledilmesi lazım. Tür
kiye'nin dış tanıtımında zorluklar var. Bu da önemli bir konu . Yıllardır 
şikayet ederiz. Bir diğer konu, savunma sanayi meselesi. Getirdiğimiz en 
önemli yeniliklerden bir tanesidir. Fevkalede önemli bir yeniliktir. Sa
vunma sanayinin bir memlekette kurulması lazımdır. Birçok teşebbüs
l.er yapılmıştır; «Kendi uçağını kendin yap» denilmiştir, Makine-Kimya 
bazı şeyler yapıyor, gemi yapılıyor. Ama bütün bunlar, kanunla çok daha 
normalize edilmiştir. Derli. toplu bir kanundur. Bütçenin dar kalıpların-
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dan çıkmıştır. 3'()0 - 350 milyarlı;k 'bir fondur, bugünikü ölç'iileroe. Sila!hlı 

Kuvetlerimizin modern ihtiyalarını karşılayacaktır. Aynı zamanda, esas 
amacı olan «Türkiye'de Savunma Sanayinin özel teşebbüsle yabancı ser
maye ortaklığı ile kuruluşunda» büyük fayda sağlayacaktır. Nitekim, 
kanun çıkınca yabancı ülkelerden ciddi öneriler geldi. Buradan görüyo
rum ki, akıllı bir takdik ve strateji ile bir hem öyle bir sanayi kurabili
riz ki, yurt ekonomisine ağırlıktan ziyade, kolaylık getirir. Silahlı Kuv
vetlerimizin normal ihtiyaçlarını böyle karşılayabiliriz. Aynı zamanda da 
dışarıya ihracat imkanlarını da beraberinde getirir. Tabiiatıyla büyük bir 
istihdam meselesidir de. 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanı «Savunma sanayiinin kurulmasını 
dışa bağlı olmaktan, kurtulmak» olarak değerlendirdi. 

Cevap : - Tabii, bu da genlede doğru. Uzun vadeli bir hedeftir, 
kolay bir iş değildir. Çünkü bu konuları Avrupa dahi ancak biraraya ge-
lip yapabiliyor. · 

Gelelim vergi sisteminde yaptığımız geniş hamleye ... Bu da reform 
mahiyetindedir. Biz başlangıçta bazı tedbirler getirdik. Ama bu son ge
tirdiğimiz, -şu an Meclis'te müzakere edilen- sistemi bütünüyle ele almış 
ve son şeklini vermiştir. Bu sistem, fevkalade modern, bizim bünyemiZıe 
uygun, pratik ve gerçekçidir. Netic~ itibariyle, vergi gelirlerini acıtma
dan, artırıcı bir sistem olduğu kanaatindeyim. Bu konunun prensipleri
ni vaz etmede bizim rolümüz çok olmuştur. Ve inanıyorum ki ilk defa 
Türkiye'de bir çok sahalarda kolaylıkla gelinebilecektir. Defter tutma 
mecburiyeti kaldırılmıştır. Kimse bunu yapamazdı. Birinci sınıf defter 
tutma limidleri çok yukarıya çıkarılmıştır. Çok yukarı çıkardık, yüz mil
yon liraya. Biz geldiğimizde 6 milyon liraydı. İlk önce biz is milyon'a çı
kardık. Üç misline çıkardık. Ama bu kanunla 100 milyon liraya çıkarıyo
ruz. Üç katına kadar çıkarma yetkimiz var. Ondan sonra bir çok topla
ma usulünü kaldırdık. Yani hisse senediniz mi var, kurumlar vergisi öde
diniz mi bir daha ödemiyorsunuz. Kurumlar V~rgisini de tabiatıyla ku
rum ödüyor. % 46 onun için denmiş. Ondan sonra gelir vergisi, spotaj 
vs. Daha sonra bankalardan faiz gelirleri veya kar ort~klığı sisteminden 
alınan gelirler hiç birşeye tabi değildir. Toplamaya tabidirler. Olduğu 
gibi ilk anda kesilecek basit bir sistemdir. Bir tek kira gelirleri toplamı 
toplanır. O da toplam gelir 3 milyondan yukarı olursa. Onun için uygu
lama bakımından da gayet basit bir sistemdir. Maliyette düşer birçok 
şeyler kolaylaşır. Bizim bundan evvel getirdiğimiz, dışarıya bakıyorum, 
fevkalade enteresan görülen iki sistemimiz var. KDV ile çok iyi çalışan 
faturalı vergi iadesi. Hanımlar, emekliler, netice itibariyle her ay eline 
belli bir miktar, -5 - 10 bin arası- geçince k-endilerine katkı oluyor. Bu 
p~· 
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KDV oturmasında en önemli araçlardan biri olmuştur. Yoksa Katma De
ğer Vergisi birçok ülkelerde tatbiki 3-4 sene almıştır. Türlü kontroller, 
araştırmalardan sonra oda ileri ülkelerde· Yunanistan Ortak Pazarda ol
masına - rağmen geçebilir. Çok zorlukları oldiı. Biz sıfırla başladık, ilk ay 
13 - 14 milyar liradır. Daha sonra devamlı bir yükselmeye girdi. Son iki 

· ay 140 milyar ' lira civarındadır. Ben inanıyorum ki Katına Değer Vergisi 
ana vergilerden biri haline gelmiştir. Bazı şeylerde hep sahtekarlık ol
muştur. Kaçak vergiler, daha açığını söyleyeyim. Bir bankaya girer so
yarsınız oda ondan farklı bir şey değil. Birin de daha salistike yollardan, 
öbüründe silah zoruyla yapıyorsunuz. Bunların cezasında kendi usulüne 
göre yapılması lazımdır. Yoksa bunlara mani olalım dersek bu sistemi
miz çöker~ Yanlışımız iburadadır daima. Biz bunları teyid -hesalbına bağ
mamız lazım. · Bazı tedbirler bir çok konularda düşünülmüştür. Ama Kat
ma Değer Vergisi kendi bünyesi zaten açığa çıkaracak zincirdir. Zincirin 
bir halkası kopsa, derhal bunun arkasındayız. Kontrol edebileceğimiz 
birkaç yer var .. İrsaliyelere bakarsanız, nakliye sistemini kontrol edersi
niz. Fabrikaları kontrol edersiniz sistemin büyük bir ağırlığı buradadır. 
Şimdi, bu vergi · sisteminde yer alarak tabii ben detayına girİniyorum. 
Fevkalade bir rahatlama olmuştur. Mesela % 70 gibi hadler yoktur ar
tık. Bu bakımdan hem _Maliye hem de mükellef daha rahat edecektir. Bu 
kolaylıklar getirildikten sonra vergi iadesi sisteminde genişletiliyor. Yan
lız ücretlilere değil, herkese tatbik edilecek, önümüzdeki yıl. O zaman 
vergi kaçırma yolları tamamiyle tıkanır. Eskiden hakkımız olmayan ver
giyi almaya çalışıyorduk. Ben hatırlarım 1 milyon kazanan bir kişi % 
60 vergi veremez. 1979 - 80 başında % 60 ödüyordu. Bunu o tarihle ver
mesi mümkün değildir. Kaçırma tarihi olağan hale geliyor. Ama bugün 
öyle değil 3 milyondan aldığımız vergi % 25 dir. Onu aldığımız vergi 
iadelerini de düşürürseniz, bu rakam % lS'e % 18'e gelir. Bu bellidir. 
Burada vergi kaçırmak yanlıştır. Eskisi gibi düşünemeyiz. Makul olma
yan bir şeyi istemiyoruz. Makul olan şeyi yapmışızdır. 

Bir önemli iki saha daha var. İdari ... Biz Türkiye' de en büyük idari 
reformu yaptık. Şimdiye kadar ele alınmamış, bakanlıkların sayısını 
devlet bakanları hariç 14'e düşürdük. Devlet Bakanlıkları 7 tanedir. Esas 
fonksiyonel bakanlıklar 14 tanedir. Bunların bünyeleri içerisinde de re
organisyonlar yaptık. Bir misalleri vereceğim, Ticaret Sanayi Bakanlık
ları birleştirilerek tek bakanlık haline geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 
Bayındırlık, İmar İskanla birleştirildi, Bayındırlık ve İmar İskan Bakan
lığı oldiı. Tarım, Köyişleri, Tarım Orman ve Köyişleri tek Bakanlık hali
ne gelmiştir. Yalnız bu değil, içersindeki ünitelerde birleştirilmiştir .Me
sela, Toprak- Su, YSE, Topr~k İskan bu üç müessese birleştirilmiştir. 
Tarım'da bütün müdürlükler ortadan kaldirılmıştır. Eskiden ben hatır
lıyomm, tarımla ilgili 15 tane müdür sayarlardı. Bir konu daha söyleyim. 
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8 bin tane unvan vardı, 800'e düşürülmüştür. Bir de Kanun Kuvvetinde 
kararnamelerle personel rejimi Personel reformu gerçekleştirilmiştir. 
Bugüp. Türk Devletinde, personelin ve özelikle kaliteli yukarı seviyeler
deki insanlarımızın eline geçen imkanlar genel olarak artırmakla bera
ber, eskisinden daha iyi hale getirildi; belli bir süre içersinde. Mesela bir
çok ülkede bu nisbetler, en yukarda 30 senesini tamamlamış, 1. derecede 
bir adamla, yeni giren bir adam arasında batı ülkelerinde 7 - 8 katı fark 
vardır. Maaş farkı, doğu'da 15 katıdır. Bu rakam 2,S'a düşmüştür. Bu
gün zannediyorum, 5.5 -6 katına çıkmıştır. İlerde daha da artırılacaktır, 
bunu kimse yapmamıştır. Yapmaya mecburduk. Aksi takdirde bu dev
leti götürmek mümkün değildi. Kaliteli adamlar bir noktaya gelince bı
rakıp gidiyorlardı. 

Bir önemli saha, Kamu İktisadi Teşebbüsleridir. Burda da önemli 
bir reform yaptık. Kanunları çıkarttık, sistemi oturttuk. Yeniden reorga
nizc ettik. Ve beİki en önemlisi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ilk defa, kara 
geçmiş, kaynak yaratır hale gdmişlerdir. Bunu rahatlıkla söylüyorum. 
Bir iki müessese hariç. Bu dünyanın her tarafında da böyledir. Demir
yollan gibi, biraz marjinal olanlar hariç, bazı durumlar hariç, hepsi kendi 
yağı ile kavrulur, kaynak yaratır ciddi kar eden müesseseler hale gel
miştir. Şimdi umumiyetle şöyle bir sual geliyor : Deniyor ki; Siz zam poli
tikası, uyguladınız. Ondan sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri hatta özel te
şebbüs de söylüyor. «KİT zamları, ekonomiye, menfi tesir ediyor» Eski
den bunun tam tersini söylerlerdi. Bütçeden fazla para veriyorsunuz de
nirdi. Şimdi bütçeden hemen hemen çok az bir para veriyoruz. Yıllardır 
hayal edilen şey, ilk defa bu iktidar zamanında gerçekl.eşti. Ama şunu 
söyleyeyim, nasıl oluyor? Bir tanesi, bir kere şunu kabul ettik. Bir iki 
monopol olan müessese hariç, monopolden kastım şu: Elektrik sistemi, 
bunun alternatifi yok. Diğeri PTT idaresi, onunda alternatifi yok. Bunlar 
hariç, diğerlerinin ya özel sektör muadilleri var, ya da ithalatla karşı kar
şıyadır. Bugün herhangi bir KİT müessesesi yoktur ki, ithalatı serbest 
bırakılmamış olsun. Hepsinin ithalatı serbesttir. Şu iddia mesnetsizdir. 
KİT'lere şu iki müessese hariç, ulu orta zam yapmamız mümkün değildir. 
Aksi takdirde, rekabet edemezler. Piyasaya uymaya mecburdurar. Onun 
için genel manada konuşmak mümkün değildir. Bu, işi bilmeyenlerin 
konuşmasıdır. Gerek Süme:rbank, gerek, Etibank, Çimento Sanayi olsun, 
birçok konularda hem ra1kipleri vardır, hem de ithalat seııbestisi vardır. 
Kimse istediği gibi kağıda zam yapamaz. Hatta Fon'u da indirmek en son. 
Bu şartlar altında diğer iki müessese, bunların en büyükl.eri TEK ve 
PTT idaresi, belki ıbir de THY'nun da şu anda rakföi yok. Birde taıbiatıyla 
DDY, çok iktisadi bir işletme değil, devletni üzerine bir yük. Karlı değil, 
bilakis zararlıdır. Ve bugünkü ücretleri de karayolu nakliyesinden azdır. 
İstanbul -Ankara arasındaki Mavi Tren, otobüslerden daha ucuz hale 
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gelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim elektrikteki politikamız şudur. 
Biz.im elektrik enerjisi istihsalimiz, hidra-elektrik santrdler, ~ermik san
traller bir de fuel- oille çalışan santrallerimiz var. Elektrik enerjisi kay
nakları itibariyle, Türkiye kısır kaynaklara sahiptir. Şöyle hesap edelim; 
En fazla 100 milyar kw. saat hidro.,elektrik üretebiliriz. Bütün linyitle
rimizden şu anda bilinenlerden 160 milyar kw. saat üretebiliriz. Bunu da 
diydim 70 .milyon nüfusa böldüğümüz zaman, 2000 küsür kw. saat. Bu
rada bir !imitasyon var. Türkiye hedef olarak, 3 - 4- 5 .bin kw. saat, gide
cektir. Bugün halen 600- 700 kw. saatteyiz. Çok zengin enerji kaynakları
mız yoktur. Petrolümüz az % 10- 12 civarında, bunları en iyi şekilde kul
lanmaya mecburuz. Nasıl en iktisadi şekilde kullanabiliriz. TUrkiye'nin 
sanayileşme istikametine biraz dikkat ederek. Bu da fiyat · politikası ile 
olur, başka tÜrlü olamaz. Bir tanesi elektrik enerjisi, dış ülkelere göre, 
ucuz olmamalı. Türkiye, elektriği kullanan sanayiye fazla davet etmeme
liyiz. Ödemeler dengesi, bakımın4an da bu çok önem kazanıyor. Niçin 
petrole bir vergi koyuyoruz? Niçin elektriği fazla pahalı satıyoruz? Ana 
esprilerden bir tanesi de budur. Türkiye enerjisini çok iyi kullanmalıdır. 
Biz enerjiyi az kullanan; endüstrilere ' doğru kaymayı düşünürüz. Burada 
politikada, fiyat politikasıdır. Bir ikinci sebep daha var. Türkiye' de ~nerji 
geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çok ağır yatırım isteyen bir sektördür. 
Elektrik enerjisinde çok sıkıntı çektik 197ô'den bu yana sfkıntı çektik. 
İlk defa şu idare zamanında, sıkıntı kalkmıştır. Ama bunun böyle devam 
etmesi lazım. Aynen petrol bunalımından çıktığımız gibi, buna bir daha 
tekrar düşmememiz laz~m. Netice de bir yatırımı borçlanarak temin ede
bilirsiniz. İki, kendi kaynaklarınızla temin edebilirsiniz. Biz, ibu işin içer
sinden temini esas aldık. Misal vereyim: Keban projesin! Kamu Ortak
lığına aldık. Keban Projesi sanki lira üretiyor, ben bugün bunu 18 liraya 
çıkardım, TEK'na. Bir Kamu Ortaklığı gelir senetleri finanse ettik. Ve 
yeni barajların santrallerin yapılması için kullandık. Yoksa elektrik 
enerjisini bu şekilde devam ettirmeseydik. Sıkıntıya düşerdik. Türki
ye'nin elektrifikasyonu tamamlanmış değil. Köy elektrifikasyona 1987'ye 
kadar tamamlayacağız. Bu sene 5 bin köye elektrik vereceğiz. Ağırlık 
Doğu Anadolu' dadır. Çünkü Batı Anadolu' da elektriksiz köy kalmamıştır. 
Ama Doğu Anadolu' da bir çok yerlerde % 20- 25 civarında, Elektrifikas
yon. Bizim elektrik fiyat politikasında bir farklılık var. Orada da ilk 150 
kw. saatten, 25 lira almıştık. Büyüdükçe fiyatı artıyor. Daha fazla kulla
nanl.ardan daha fazla para, daha az kullanandan daha az para. Yıllar önce, 
tarife bunun tam tersiydi. 

Nükleer enerji konusunda da ,halihazır Kanada ile bir son safhaya 
gelmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki bir kaç ay içersinde bunun nihayi an]aş
masi imzalandı. Ondan sonra Almanların hala fikri baki. Onu da bir göz
den geçiriyoruz. Bu elektrik sahasında monopolide kaldırdık. Türkiye 
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Elektrik Kurumundadır. Bir çok yabancı ülke sermayesi yaptık. Bazı 
sisteme özel sisteme elektrik satacaktır. Yabancı ülke şirketleri ile mu
kayese halindeyiz. 

PTT meselesinde, çok ciddi adımlar atılmıştır. Aşağı yukarı hemen 
her sahada otomatik telefon meselesi bütün ilçe1ere yayılıyor. İki seneye 
kalmaz, bütün ilçeler ve köy otomatik sisteme bağlanacaktır. Şehirler; 
ve yurt dışını köyden de arıyabileceğiZ. Konya' da Toroslann ücra bir kö
şesine gittik. Oradan otomatik telefon ettik, Ankara ve İstanbul'a. 

Şimdi, genel hatlarıyla, ekonomi ile ilgii bir şey daha söylemek is
tiyorum. Bu bizim yaptığımız ana icraat sahalarıdır. Şimdi genelde, sa
nayı ve ticarette bütün getirdiğimiz politikamızın vardığı ana. noktalar 
şudur~ Sanayi' de, bir rekabet sistemi getirdik~ Bunun neticesinde Türk 
sanayi batmaz. Bilakis Türk sanayi yüzmesini öğreniyor. Daha iyi mamul 
yapmasını dışarıya ihracat yapmasını öğrendi. 8 milyar Dolar' a varacak 
ihracatın, % 80'nine yakın bölümü, sanayi mamülü olduğuna göre, ve bu
nun da 5 -6 sene önce 770 milyon Dolar olduğunu düşünürseniz, büyük 
bir aşama yapılmış demektir. Demek ki rekabet olmyaan yerde iyi istih
sal olmuyor. Sistem doğrudur. İzafı olarak da sanayi malların fiyatı düş
müştür. Misal verirsem, bir Mu.rat 1979 da 500 bin 1ira idi, Dolar olarak 
hesaplarsanız 10.000 dolar eder, bugün aynı araba 3 küsür milyon lira .. 

Şu söylenen boştur: «Tarımcı iflas etmiştir, şu sıkıntıya düşmüş
tür.» Tarım bu politikayla, altın senelerini yaşamaktadır. Hava şartla
rının getirdiği, sıkıntıları bir kenara atmak gerekir. Onun için görüyorum. 
Bir mal pahalı olduğu zaman, pahalı diye bağırıyorlar, ucuzladığı za
manda tarlada kaldı diyorlar. Bunlar birbiri ile tenakuz içinde olan ifa
delerdir. Patates konusunda geliyorlar 30 liraya düştüğünü b.elirtiyorlar. 
Kaçtan aldınız diyorum? Maliyeti 40 ·lira diyorlar. Kaç· ton alıyorsunuz? 
diyorum. Birisi 5, diğeri 10 toiı dönümden diyor. 4 ton da olsa, maliyeti 
160 bin eder. Buğday için, en iyi tarladan şimdi 400 kilo alıyorsunuz. 
60 liradan 24 bin lira eder. İnsaf edin. Bu patatesin olsa ols.a 18 liradır. 
Pancarı alalım, 5 veya 6 ton alıyorlar. Biz pancara 15 lira veriyoruz. 90 
bin lira eder. Bugün gensoru verilmiş Hüsnü Bey için. Tarım politikası 
için. Halbuki bizim, tarımda yaptığımız en büyük reformlardan birisidir. 
Tohum meselesinde, tabuları yı'ktık. Eskiden tohum getirilemezdi, öyle 
bir karantina· kurulmuştu ki. Herşey buradan ilaçlan da dahil. Korumuyor 
hayvanları serbest bıraktık, tohum · meselesinde çok büyük bir gelişme 
oldu. Bilhassa mısır, 1200 kilo alıyoruz, bir dönümde. Patates 1,2 ton alı
nırken, 4 - 5 ton alınmaya başlandı. Ayçiçeği, en kötü şartlarda 200 kiloyu 
geçtiler. Şimdi tarımda yapılan en önemli hadise budur. Hatta biz şunu 
da yaptık. Bütün tarım sektöründe, tohumculuk şirketleri kuruluyor Tür
kiye' de yabancı sermaye ile. Bu tohumların büyük bir kısmı kısa zamanda 
olan bir gelişmedir. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN 1986 BÜTÇESİ SEBEBİYLE 

TBMM'DE YAPTIGI KONUŞMA 

11 Aralık 1985 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

1986 yılı bütçe tasarısı münasebetiyle, bütçenin tümü üzerinde ya
pılmış konuşmaları dikkatle dinledim. Bazılarının metinlerini de göz-
den geçirdim. Aslında huzurunuzda bugün benim konuşma planım, ic
raatımızı daha çok anlatmaktı. 

Fakat sayın muhalefet partileri 'başkanları, özellikle 1978 - 1979 se
nelerini tekrar gündeme getirdiler bundan dolayı bazı konuları burada 
daha iyi anlaşılması için; konuşulması gerekmektedir. Bu konunun ma
dem münakaşasını istediniz, bu 'münakaşayı 'da burada huzurunuzda in
şallah yapacağız. 

Sayın Başkan. değerli milletvekilleri; 
1979, 1978 ve daha evv~lki yılların taµı bir tahlili yapılmadan, bu

günkü. programı; J 980 sonrası ·programını layıkıyla anlamak kalbil değil

dir. Bundan dolayı da hata yapma ihtimali her z2man yüksektir. 

Yalnız bir konuda sayın muhalefet partisi başkanına şunu söylemek 
istiyorum : Özal ve partisi 1983 sonunda iktidara gelmiştir. Geldiği za
man; yeni geldiği zaman 1980 başından itibaren, hatta bizim yönetimde 
bulunmadığımız 1,5 sene de dahil olmak üzere, külfet Özal'ın üzerine ni
met varsa başkalarının üzerine. Bu double standardı, bu çifte standardı 
lütfen bırakınız. 

Biz her zaman yaptığımız işin hesabını alnı <'lçık bfr tarzda verebi
liriz ve vermekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bir konuyu da hatırlatmadan geç~meyeceğinı. Sayın Gürkan bura
daki konuşmasında başlangıcında; çok detaylı bir eleştiri, etraflı bir eleş
tiri yapacağını; böyle bir perspektifte meseleyi inceleyeceğini ve eski gün
lerle hiç alakası olmayan bir tarzda bir ıakdim yapacağını ifade etti. Ha
kikaten çok güzel laflardı. Ama netice bakın ki öyle çıkmadı. 

Biz ıbir konu üzerinde konuşurken hatta «acaba bu film eski bir 
film mi» dedik. 

Bu memleket çok iyi hatırlıyorı gene böyle bfr ara rejiminde geç
tiğimiz devreler, geçtiğimiz devreler gibi; onu .söylüyorum. 
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Bir ara rejiminde bir hü,kümet kurulmuş, dışarıdan bu hükümete 
layık insanlar getirilmiş, oturulmuş hesap yapılmış, Türkiye ile Batı ar<;ı
sındaki mesafenin kapanması için 2359 sene bulm~şlar. 

Şimdi ise, sizin aynı mütehassıslarınız bunu_ biraz indirdiler, 300 
seneye indirdiler; rı;ıüt.ehassıslara dikkat edin ayin mütehassıslar. Aynı 
hesaplar daha evvel de yapıldı. 

Şimdi konumuza gelelim, bu kadar ufaık tariz kafidir. 
_1950'lerin, 1960'larına kalkınma hızı mukayese edildi, söylendi, ar

kasından, «Efendim, 1981'den başladık, 1981'den sonrasını da bu yıl
larla mukayese ettik» dendi. Taıbii meseleyi çok iyi anlaywbilmek için 
aradaki bazı yılları · atlamamak lazım, atlanan· yıllar vardır; 1977'den 
1980'e kadar 1980 dahil 4 sene atlanmıştır. 

Acaba o yillarda ne oldu; iyi bir" bakmamız hızım : Türkiye'nin kal
kınma hızı birinci plan döneminde yüzde 7 olarak hedeflen~iş, fiili n.e
tkesi. yüzde 6,7 olmuş; 1968-1972 arasır ... da benim de hasıbelkader Plan
lama Müsteşarlığında bulunduğum dönemde kalıkmma hızı- yüzde 7 he
deflenmiş, fiili netice yüzde 7,1 olmuş; üçüncü plan döneminde kalkınma 
hızı yüzde 7,9 hedeflenmiş, yüzde 6,5 olmuş; 1979 · 1983 döneminde; yani 
dördüncü plan döneminde kalkınma hızı yüzde 8 hedeflenmiş, fiili netice 
yüzde 2,1 olmuştur; işte atlanan nokta budur. 

Eğer, ibu hızı 1977 - 1980 yılları arasmda alırsanız yıllık yüzde 1,3 ' -
dür; yani 4 senede, Türkiye her yıl ancak yüzde 1,3 kalkınmıştır. 

Dahası vardır. biraz daıha detaya inersek, 1977 senesinde kalkınma 
hızımız yüzde 3.9, 1978 senesinde 2.9, 1979 \senesinde yüzde - 0;4; -·1980 
s_enesinde yüzde - 1,1 olduğunu görürüz; acaba niye böyle olmuş? 

Ona da geleceğiz; merak etmeyin, biraz dinleyin. 
Sayın muhalefet lideri, «Birinci petrol şokm:. dediler; kendilerine 

jştirak etmemek mümkün değildir; doğrudur. 1973 senesinde değil, 1974 
senesinde dünya petrol fiyatları 4 misli c-.ırttı, Türkiye petrol için 300 mil
yon · dolar civarında bir para öderken birden bire 1 milyar 200 milyon 
dolar ödemeye başladı. Bu kadar yükselen bir petrol fiyatı karşısında 
tedbir alamadık, petrol fiyatını da artıramadık; doğrudur, · hatta kur 
ayarlaması yapamadık, tersine, kuru ters ayarladık. 

Bütün bunları bir devri herhangi bir şekilde itham etmek için söy
lemiyorumı ama tarihten tecrübe alınmazsa, tarih'l gerçekler · hakikaten 
iyi bir şekilde irdelenmezse aynı hatalar tekrar edilir. 

1973 yılı sonunda Türkiye'nin rezervleri çok iyi idi; 2 milyar do
ların üstünde rezerv vardı. 1970 para operasyonu Türkiye'ye büyük bir işçi 
dövizi akımı meydana getirmişti. 150-160 milyon dolarlık yıllık işçi dö-
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vizi, birdenbire bir sene içinde 1 milya ... - doların üzerine çıktı. Türkiye'
nin ithalatının o yıllarda 1 milyar doların altında olduğunu düşünürse
niz, bu rakamın ne kadar büyük olduğu meydana çıkar. 

Nitekim hatırlayacaksınız, 1973 yılı sonunda 2 milyar doların üze
rinde Türkiye'nin Merkez Bankasında rezervleri vardı. Bu büyük bir re
zervdi, bir seneden fazla ithalatı karşılayan bir rezervdi. 

Buna güvenilerek, buna dayanılarak maalesef gerekli tedbirler alın
mamıştır; bunu üzülerek ifade ediyorum . 1975 -1976 yıllarında, tabiatıyla 
sade petrol meselesi değil, petrol fiyatlanmn artması değil, bunun ya
nında Batı'dan aldığımız yatırım malları, ara mal1ar da aynen onların 
petrol fiyatlarını karşılayabilmeleri için artırdığı fiyatlar muvacehesinde 
Türkiye iki tazyikin arasında devam etmiş ve neticede hepinizin bildiği 
1978-1979 yıllarında bu iş çıkmıştır. Bunları hatırlatmak istemiyorum, 
«Bu acı günleri bazen hatırlatmakta da fayda vardır» diyorum. Çünkü, 
kuyruklar bir tcı.rafta, karaborsa bir tarafta, memlekette «Kendi dövizini 
kendin bul» bu cepri yatıyor, Türk özel sektörü hammaddesini ancak 
şu yolla getirebiliyor, mal mukabili ithalat. 

O da nasıl biliyor musunuz; kimse aslında Türkiye'ye mal mukabili 
satmıyor, yapılan iş şudur; malın parası dışarıda öderiiyo~, «mal muka
bili» adı altında Türkiye'ye getiriliyor, bir ıkere daha ödeme Merkez 
Bankasına veya ilgili bankaya yapılıyor. İşte, «çift ödeme» dedikleri ha
dise budur. 

Bunlar hep yaşanmıştır. Daha ötesi var; karaborsa, kaçakçılık öyle 
boyutlara vardı ki, fabrikalara gelip, «Sjzin ara malınızı bir kamyonla 
getiririz» diyenler var. 

Evet, 'yok; hiç mukayese etmeyin beyler. O günleri Allah bir 
daha bu memlekete göstermesin. 

Tedbir alınamayınca ne olur; bir müddet ::!evam edersiniz, borç 
alırsınız. İşte meşhur DÇM hikayeleri o zaman çıkmıştır. 2 - 2,5 milyar 
dolar kadar mevduat gelmiştir, bankalara yatmıştır; bunun karşılığı olan 
döviz Merkez Bankasına gitmiştir, Türkiye'ye ithalat olarak gelmiştir. 

Ama bütün bunlar netice itibariyk! köklü tedbirler alınamadığı için, 
mesele açıklıkla görülemediği için gelmiş bir no'ktada, halk taıbiriyle «De
niz bitmiştir». 1977 Şubatında Türkiye'de özel sektörle ilgili transferler 
durmuştur. Bunu ıbizzat içinde yaşayan bir sanayici olarak söylüyorum. 

Evet, o zaman sanayiciydim. 

- Muhterem milletvekilleri, ondan sonra tabiatıyla kötüye gidiş 
devam etmiştir. Kötüye gidiş Türkiye'yi; çocuklanmızın, tonmlanmızın 
paralarını yiyoruz. 
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Dinleyiniz, kimin paraları yediğini anlarsın. 

- Muhterem milletvekilleri, niçin buraya gelinmiştir; lütfen tahli
limi dinleyiniz. Türkiye'nin en önemli meselesi ödemeler dengesi mese
lesidir. Normal şartlar dahilinde dahi ödemeler meselesidir. Sadece Tür
kiye'nin meselesi değildir, bu. Bizden evvel "Osmanlı İmparatorluğunun 
belini büken ve bir arkadaşımızın dediği gibi Duyumu Umumiye · belası
nı da bizim başımıza getiren gene ödemeler dengesi meselesi. 

Sabırlı olun anada temas edeceğiz, 1hepsini söyleyeceğim, lütfen dik

katle dinleyin. 

- Ödemeler dengesi meselesi Türkiye'nin bir numaralı meselesidir. · 
Bu mesele halledilemediği takdirde Türkiye'nin geHşmesi, 'kalkınmasi her 
zaman intıkaya uğramaya mahkumdur. 35 senedir elde ettiğirp.iz tecrü
be de budur. Taibii sadece bu değil, petrol fiyatları artmadan evvel, pet
rol fiyatları varili bir dolar iken, kalkınan Türkiye' de dahi ödemeler den

gesi zaman zaman problem olmuştur. 1958 senesinde ve 1970 senesinde 

bunlar olmuştur ve hepiniz çok iyi biliyorum. Bunlar Türkiye'nin ger

çekleridir, içerisinde politika yoktur. Bunları diH.:atle dinlemeniz lazım. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi mesele nasıl halledilecek? Birinci 
petrol şoku 1 milyar 500 milyon dolara kadar gddi, petrol faturası bu. 

Sayın Gürkan dedi ki, «1979 yılını müdafaa etmek için 1979'da bir pet

rol şoku oldu» Bu doğru değildir. İkinci petrol şoku 1980 senesindedir. 
Birinci petrol 'Şokunun atlaması Kasım 1979'd;:tn itibaren başlar ... 

Kasım 1979'da dikkat edin, Kasım i979. 

1979 ve 1980 yılında Türkiye'nin aldığı ham petrolün O tarihi de 

saymıyorum, 1979 senesinin bütününü sayıyorum, fiyatı 19 dolardır. 

Eğer biz spot piyasadan almamış olsaydık-ki, bir kısmını öyle aldık- bu 

rakam 17 dolara kadar da düşerdj. 

Geleceğim ef.endim. 

Sayın milletvekilleri, 

- 1980 senesinde bu petrol faturası, 1979 yılında 1 milyar 700 mil

yon dolar iken neredeyse 1979 yılına göre yüzde 100' e yakın bir miktar
da artarak 3 milyar 400 milyon dolara ulaşmıştır. Şimdi sizin sua

line geliyorum «3,5 milyar dolar daha 2rtarsa ne yaparsınız?» dediler. 

İşte 24 Ocak programı bu şartlar altında konulmuş_tur. 
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- Bakınız ... 

- Size kısaca izah edeyim. 

- Ben vazifeye Başbakanlık Müsteşarı olarak Aralık 1979' da başla-
dım. Tabiatıyla bunlar çok münakaşa edilmiştir, ekonomik programla da 
ilgili . olarak hakikaten söz sahibi bir ·teknisyendim; ben söylemesem baş
kaları söylüyor; ama muhterem milletvekilleri memleketin durumu şuy
du; dışaiıda gördüğünüzden çdk daha kötü idi ve koskoca Başbakanlıkta 
15 gün fuel-oil bulunmadı ve palto ile çalıştık. Birçok çimento fabrika
sının ( 16 tane çimento değirmeninin 0lduğunu hatırlıyorum) dönmedi
ğini biliyorum, çünkü; fuel-oil mevcut değildi. 

Bugün hepsi çalışıyor, merak etmeyin, çok da istihsal yapıyorlar; 

dinleyin yalnız. o Günlerde, 

Telefonun her gün bir tanesi bir taraftan geliyordu, birkaç · tane 
telefon; «Erzurum'da kömür bitti», «Neden Erzurum'ıda kömür bitti?», 
«Kamyonlar çalışmıyor, nakil vasıtaları çalışmıyor». Hatırlayın o gün
leri, 1979 senesini hatırlayın. 

Maalesef böyle idi. 

Şimdi borçlara gel~çeğim. J3orçlar ne idi? 2 küsur milyar dolardan 
daha fazlası garantisiz ticari borç diye ödenemiyordu, birıbuçuk iki mil
yar dolar civarında transferler bekliyordu. Devlci, Merkez Bankası, bı
rakınız özel sektörün borcunu ödemeyi, kendi bo~cunu dahi ödemekten 
acizdi ve o tarihte, 1979 senesinde me-şhur DÇM'ler ve diğer bazı devlet 
borçları, bizden evvelki iktidar zamanında konsolide edilmiş, ertelen
mişti ve o ertelenen borçlar dahi ödenemiyordu. 1980 senesi içerisinde 
bu memleket yeniden ertelemeye gittiği zaman, sadece yeni borçları · de-
ğil, ertelenmiş borçları da ertelettik. Buna mecbur kaldık. O sıkıntılı gün
leri tekrar hatırlıyorum; yokluklar bir tarafa, ama onur kırıcı hadiseler 
de olmuştur, bir ufak devlet Türkiye'yc yardım konsorsiyumu adı altın
da 1 milyon dolar vermiştir. 

Şimdi bakınız, ben bazı rakamlar vereceğim. 

Türkiye'nin kalkınma hızı, demin ifade ettik, 1977' de yüzde 
3,9, 1978'de yüzde 2,9, 1979'da eksi yüzde 0,4, 1980'de eksi yüzde 1,1, 

198l'de Türkiye dönmeye başlıyor, artı yüzde 4,1. 1982'de yüzde 4,6, 

1983'te yüzde 3,3, 1984'te yüzde 5,9, 1985'te ikinei tahmin yüzde 4,9·. 

Şimdi müsaade ederseniz, eski yıllarla mukayese ettikleri Yunanis
tan'ın şu devredeki rakamlar.mı Türkiye ile mukayeseli verelim; Yuna
nistan şöyle kalkınıyor ·diye çok beğenildi. ·Biraz da evveline gideceğim, 
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söylendi de onun için söylüyorum. Yunanistan'ın 1979 yılında kalkınma 
hm yüzde 3,7'dir, Türkiye'nin eksi yüzde 0,4'tür; Yunanistan'ın 1980'de 
kalkınma hızı yüzde 1,9'dur, Türkiye'nin eksi yüzd-e_ 1,l'dir. 

Yunanistan'ın 1981'de eksi yüzde 0,6'dır. Türkiye'nin yüzde 4,1'-
dir. 

Yunanistan'ın 1982'de eksi yüzde 0,7'dir, Türkiye'nin yüzde 4,6'
dır; Yunanistan'ın 1983'te eksi yüzde J,.6'dır, Türkiye'nin yüzde 3,3'tür; 
Yunanistan'ın 1984'te yüzde 1,8'dir, Türkiye'nin yüzde 5,9'dur. 1985 ta'h
minini de söyleyeyim; Yunanistan'ın yüzde 1,25, Türkiye'nin yüzde 4,9'
dur. 

İstediğiniz diğer bilgileride söyleyeceğim, lütfen bir dakika, gelece-
ğim. 

Acaba bir sosyalist iktidar geldiği için mi? . . Sayın Gürkan diyor 
ki: Hep gelen sosyal demokratlar, sosyalistler düzeltir, öbürleri bozar. 
Bu tablo neyi gösteriyor, 

Mesele burada da kalmıyor; Türkiye'nin ihracat rakamlarından 

biraz iftihar duyun, şimdi size o rakamları veriyorum... 1980 senesinde 
Yunanistan'ın ihracatı 5 milyar 153 milyon dolar, Türkiye ise Yunanis
tan'ın yarısı kadar ihracat yapmış yani 2 milyar 910 milyon dolar. 1981'de 
Yunanistan'ın ihracatı 4 milyar 246 milyon dolar, Türkiye ise 4 milyar 703 
milyon dolar. Daha ileriye gitmiyorum. 1985'te (Tahmini olarak) Yuna
nistan'ın ihracatı 4,5 milyar dolar, Türkiye'nin ise 8 milyar 'dolar. 

Allah Türkiye'yi bir sosyaldemokrat iktidardan kurtarmıştır . 

.Sayın milletvekilleri, bizim söylediklerimize bazen sayın arkadaş
larımız inanmıyorlar inanıp inanmamakta serbesttirler. Ama ben, burada 
1979 yılında ne oldu, onu anlatmaya çalıştım, ondan evvel ne oldu onu 
anlatmaya çalıştım. Türkiye nereden n.:!reye geldi onu anlatmaya çalış
tım ve şimdi size iki tane raporun özetjni okuyacağım. Bu raporlar, 
OECD Teşkilatının 1979'da Türkiye hakkında hazırladığ.ı raporudur. 

Bir taraftan Batı müesseseleriyle işbirliğinden bahsedersiniz, on
dan sonra da OECD Teşkilatının - önemli bir teşkilat - raporunu dinle
mek istemezsizin, lütfen dinleyin. 

1979 yılı sonunda -bu rapor 1980' de yazılmıştır - Türk ekono
misi son iki yıl için ve güç bir dönem geçirmiştir. Enflasyon oranı yüzde 
80'e çıkarken, OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

Aynı zamanda gayri safi milli hasıla artışı hemen hemen durmuştur. 

Türkiye'nin döviz gelirlerindeki azalma ve dış borçlanmadaki güç
lükler dolayısıyla gerekli o1an hammadde, yedek parça ve petrol ithalatı 
gerçekleştirilememiş, rbu nedenle sanayide kapasitenin kullanımında bü
yük ölçüde düşüşler kaydedilmiştir. 
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Türkiye'deki mevcut ekonomiık kriz, 1973-1974 yıllarında karşıla
şılan petrol fiyatlarındaki artış ve dünya ekonomisinde görülen genel 
yavaşlamanın etkisiyle değişen dünya ekonomik şartlarına adapte ola
bilmek için gerekli ekonomik tedbirlerin alınmayışından kaynaklanmak
tadır. 

Petrol fiyatlarındaki artışların, ödemeler dengesi açığı ve artan fi
yatlar üzerindeki olumsuz etkisi ve katkısına rağmen, gerekli iç politi1ka 
tedbirleri zamanında alınmış olsa idi, bu kadar ciddi bir durumla karşı
laşılması mümkün olmayacaktır. 

Tüketim kısıcı, iç tasarrufları teşvik edici tedbirler alınmamış, ge
leneksel içe dönük ödemeler dengesi devam ettirilmiş; Bu meyanda ih
racatın artırılması yerine, sizin de söylediğiniz, ithal ikamesine yer ve
rilmiş olması nedeniyle ihracat gelirleri sabit kalırken yer verilmiş ol
ması nedeniyle ihracat gelirleri sabit kalırken ithalat hızla yükselmiştir. 

1984 yılından bu yana, hızla büyüyen dış ödemeler açığı daıha ziyade 
kısa vadeli ticari 'krediler ile finanse edilmiş, Tür kiye borçlarını ödemede 
zorlukla karşılaşmıştır. Ekonomik istikrarı sağlamak için 1978 ve 1979 
yıllarında sarfedilen gay:r.etler,· ödemeler dengesini~ iyileşmesini ve fi
yatların düşmesini sağlayamamıştır. Bu itibarla, Türk otoriteleri 1980 
yılı Ocak ayında geçmiş dönemlerde uygulanan ekonomik programların 
dışında yeni 1bir ekonomik programı kaıbul etmiştir. 

Bu, 1980 yılında verilen raporun özetidir. 

Evet, bu senekini de okuyacağım. 

1985 yılında OECD Türkiye'ye yardım konsorsiyumunda okunan 
rapor: 

Evet, zabıtlara geçsin diye okuyorum hem de. 

Türkjye'nin ekonomik . politikalarında köklü değişiklikler yaptığı 
tarihten bu yana 5 yıldan fazla bir zamap geçmiştir. Türkiye bu zaman 
zarfında içe dönük ve ağır devle-t müdahalesine dayalı politikaları . terk~
derek, geniş ölçüde rekabet gücüne ve artan bir şekilde liberoliz~sy~n· 
hareketine yer veren bir tutum benimsemiştir. Bu yeni politikalar, 1979~ 
1982 yıllan . arasında OECD Özel yardım programı çerçevesinde uygun 
şartlı kredHer ve ihracat kredi garantileriyle desteklenmiştir. 

Ayr:ıca, yine 1980. ve 1981 yıllarında, aynı çerçevede Türkiye'nin borç
larmın büyük ibir kısmının ertelenmesi sağlanmıştır. Son 5 yıllık döne:ı;n 
zarfında, Türk ekonomisinde özel sektör, tarım, ve el emeği kesimlerinin 
davranış ve performanslarında olağanüstü değişiklikler meydana gelmiş
tir. Bu d.eğişik1ikler, .akılcı tedbirlerle desteklenen pazar ekonomisi me-: 
kanizmalarının kaynak tahsisi dengesizliklerinin düzeltilmesinde g~ve-. 
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nilir bir yol teşkil ettiğini ispat etmiş ve özellikle gerçekçi kur tedbirleri 
ve uygun talep politikaları izlenebildiği takdirde ödemeler dengesi bo
zukluklarının önemli ölçülerde düzeltilmesinin mümkün ol_abildiğini 

· açıkça ortaya koymuştur. 

Son 5 yıl içinde, gerek dahilde ve 'gerekse milletlerarası düzeyde, 
ekonomjk ve siyasi şartların Türkiye ~çısından t'1mamiyle istikrar için· 
de cereyan ettiği söylenemez. Filhakika, dahili planda sıkıyönetimin de
vam ettiğini, 1983 yılında genel seçimlerin yapıldığını ve yeni bir hükt
rnetin kurulduğunu görüyoruz. Milletlerarası ekonomik alanda ise, ikinci 
petrol şoku, uluslararası ekonomik durgunluk, Amerikan Dolarında ve 
faiz hadlerindeki Yükselmeler, İran- Irak Savaşı ve son olarak da petrol 
piyasasındaki daralmalar, kendini hissettiren başlıca olumsuz gelişmeler 
arasındadır. 

Dahili ve harici şartlarda meydana gelen bu değişikliklerin yarattığı 
istikrarsızlıklar, her şeye rağmen Türk (konomismi yolunda saptırama· 
mış; ödemeler dengesi düzelmeye devam etmiş ve Türkiye uluslararas1 
kredi güvenilirliğini büyük ölçüde kazanmış ve yabancı özel yatırımcıİa
rın dikkatlerini üzerine toplamıştır. 

Yeni hükümet tarafından 1984 yılında alınan ilave liberalizasyon 
tedbirleri manzumesi, 24 Ocak 1980 programına yeni bir ivm.e kazandır
mış ve istikrarlı bir ödemeler dengesi sağlanmasmcı. dönüş süreci hızlan
dırılmıştır. 

Sayın milletvekileri, bunlar sizin ve bazılarımızın iddia ettiği gibi ... 

Onlar sizin görüşleriniz, onları biliyoruz; merak etmeyin, hepsini 
biliyoruz ama sağlı'klı ve tutarlı görüşler burada. · 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu raporlıarı dkumaktan kas

tım şu: Çıün1kıü bunu ıbiz söylediğimiz zaırnan bazı arika:daşlanmız :inan
mıyodar, onun ıiçin getirdim ve ortaya !koydum, dünya uzmanlarının söy
ledikleri ·bu raıpıorlarını. 

1980 24 Ooak programı Tiirkiıye'nin prograımıdır. Bu progrnmı icra 
eden millet. Tür.k .rnıilletidiır. Şu bugün eriştiğimiz talblonun en önemli va

sıtası 24 Ocaık programı ve ondan sonra bizim 1984 yılı başında başlat

tığımız ıbunıu hızlandıran, 1bu sü:rıeci .geJiştiren program olmuştur. 

Siz ne ,kadar müdahale ederseniz edin; ben burada konuşmaya de

vaım edeceğim, çünkü millet doğıusunu biliyor. Sıkıştığınız zaman da 
batarsınız, ıbaşta türlü değiJ. Evet ... 
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Sayın Başkan, değerli milletveıkilleri; !bütün bu anaI.izi yapmakta
ki kaıstım; önıüımüzdekli yıllar ve şu anda !konuştuğumuz 1986 yılı bütçesi 
üzerinde bazı yanlış gfüıüşleri düzelrtıme'ktir. 

Ş'imldi ·Önıümüzıe şu konu getıiril~yor : Her iki muil.1alefet partisi . söz
cüleri de aynı şeyi söylediler. «Türkiye büyümelidir» ama, değerli mil
letvekilleri, bu büyüme hesaplı, kitaplı ve dikkatli olmalıdır. Eğer bu bü
yüme, l 970'lerde yaptığımız :gibi, şu raporlarda yazıldığı gibi, demin bir 
arkadaşımızın söylediği gibi istikbald~n çalma pahasına yapılırsa işte o 
zaman ödemeler dengesi meselesi çok kötü duruma girer. Kalkınma ba
şarılamaz ve kalkınma yavaşlamaya başlar. 

Bunun ·rnİ'sallerini şu geçtiğimiz dönemde ço·k ıiyi bilmek medbu
riyetiındeyiz. 

İıddiıa ediyorum, bugün OECD içerisinde son dört sen~de en yük
sek .kalkınma hızına sahip olan ülkelerden 'biriyiz. Evet. İış,te Yunanis
tan misalini veridiım, ·çok heğen[len Yunanistan misalini verdim. 

Kalkınma hızı milletin sefaletiyle ilgili değildir. Kalk.ırana hızı mil
letin refa:hınadır. 

Değeırli milletvekille~i, bıiz bu memlekette .kalkınmayı .hızlandıran, 
kal:kınımayı başlatan partiyıiz. İşte raJkamlar meydanda yüzde 5,9; yüz
de 4,9. Eksili dönemden, bu lkaıdar sıkıntılı dönemden gelmiş, kaldırı
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bizi bu yolumuzdan döndıürrrneik de blbıil 
değildir. Çünkü bu memleketin insanları sükun içirrdıe d~gün iblir geliş
me istiyorlar, kesintili geHşme istemiyorlar. Bu kesıintili gelişmeyi biz 
yapmaıyız. 

Kalkınma hızını Sayın Gürkan da bilmesi lazım; kalıkmıma 'hızım 
bugün iki puan daha yukarı götürelim, yatırımlan daha fazla artıra
lım... Ödem.eler dengesi meselesi nasıl halledıileoek? Bu dengeler eğer 
tu tulımadan aynı ha:talar teıkrar mı edileceık? 

Ve ayru hatalar tekrar edildiği zaman Türkiye yıine acaba 19718, 79 
ydkluklıanna mı düşecek? Bunu mu istiyorsunuz? .. Maalesef kallkınma
mn nıaısı!l yapılacağını ibHmiybrsunuz. Bdzim, size karşı Uıstünlüğümiiz bu
radaıdır, evet, size karşı üstünlüğümüz buradadır. 

Buıgün Türkiye1nin hiçbir döviz meselesıi yoktur ... 

Değerli milletıvekillerıi, ·kalkınmanın, yatırımlarla ilgili olduğunu 
ve bu yatırımların en iyi bir şekiJ.de yapılması gerçeğirui bilen il.lir ıikıti

darız. Çünku tecrüb~miz var dedim; projeler üzerinde çok derin tecrübe
mJiz var. Ka:llkınmarun nasıl yapıiacağım da çok iyi hiliıyoruz. Diıkkat 
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ederseniz, Turkiye'de kal1kl'Ilıma hızı · yukarıya giderken, yatırımların hı
zı da artıyor. Ama diıkkat ediniz, yatırımlar çok daha fazla artırılarak, 
kalkınma hızı daha fazla yu1kıarıya götillemeyebıilir. Çünikü yanlış yaıtı

nmlar yaparsınız. Bizim hesabımız gayet doğrudur; heısalbı çok iyi bi
liriz ... 

Bvet, 'çok. çok iyi biliriz. Onun için, yaptığımız iışlıer.in -'Millet d~ 
biliyor, 5dz1er de hil'iyorsunuz; ama söylemek iıstemiyorsunuz- hep hesa
bı, kiıtafbı ortadadır. 

Ş:iımıdi, bakınız, şu sualler ortaya geldi; oevap vereceğim, diırılıeıyiniz .. 

Şu sualler ortaya geldi: «Türkiye niçin tasarruf oranını artırama
dı?» sıuıal lbu. Kıendileri söylüyorlar, diyorlar ki, ikıi petrol şoku geçti; 
3 ,5 milyar dolar, bugün 3 İnilyar 900 milyıon dolara ya'.kın petro1l fatıu- · 
rası ödül)'ıoruz .. Vak tiyle o yüksek kalkınma hızlarının olduğu dönemler
de bu petrol faturaları 300 milyon dolar, en kaibadayı 1 milyar dolar ol
muştur. Şiımdi petrol faturanız bu kadarsa, bunun karşılığında hammad
deler.iırıiz, yatının mallarınıza da daha fazla para ödüyorsanız, tabiatiy
lc tcrsarruıfunuz azahr. Hiç bu hesabı kimse bilmez mi? 

Şimdi ikinci hıir şey .daha var: «Yatırım hızını artınız». Taısarrufu
nuz oLmaıdığma göre ekonominin ihtiyacından dahıa fazfa para basacak
sınız. 

Biz bıu yollara · gitımeyiz. Tasarrufu anlattım, deldim ki ... Tasarruf 
oranının düşme sebebini söyle'Cl'im: Petrol fiyatlarının yukarıya. gitmesi, 
tük1etiımiın artıması. 

Sayın Başkan, değerli milletıvekilleri; bıir de şu konıu ortaya geti~ 
rilmi·ştir, gene bir sayın sözcü tarafından denmi1ştir ki, «Efendim, ya
iınm malı itfhalatı azahyor, işte yatırımların azalmasının en biiyülk deli
li». Ni1spi olarak yatırım malı ithalatı düşecektıir. Sebeplerden .bir tane
si, petrol ıi1ıhalaıtı yukarıya çıkmıştır. Gayet basit. Bunu anl~mak için 
alim o~aıya lüzum yok; aıma hakınız neıdir hadise. Türkiye'de bu poli
ükalarla yatınını malı üretimi içeride artmaktadır. Bunu söyleyenler bu
nun da forkmda değiller. tmalat sanayii içinde yatırım mallarının- payı 
1979~'da yüzde .12,2; 1983'te yüzde 12,9; 1985'-te yüzde 14,6'dır. Evet. Bu 
söylediğimiz, yatırım malı üretimidir. Tabiatıyla -bu poliıtikayla itıhal ika
mesi kendlldğinden olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türıkiye' de. 6. Kasım .seçimle
riyle yeni bir dönem başlamıştır. Memleketimiz bu döneme 3 yıllı1<: '.bir 
hazırilıŞ · devresinden sonra yeni bir Arnayasa ve büyük çapta mtf\rmat ıde
ğiış.i'kliğiy1e girmiştir. Huzurun, istikrarın ve mutluluğun hakim ola~ağı 
yeni siıy'a:si, sosyal ve ekonomik yapının geı:ıçekleştirilmesi m'.es'l,l1iyeti ise,,. 

• • • ·! : • ~ " 1 -
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seçiırnlerden sonra .i!ktJidara gelen bizim parıtimize tevdi edıilmiştir. Hü
kümet olıduğumuz tarihten bu yana 2 yıl geçıniştı'ir ve Hükıümetimiz 2 
yıl boyunca bu mesuliyetini bir an bile unutmamıştır. Şunu iftiharla 
kaydedeyim kıi, bu zorlukların hi<çbiri'siıni biz gözümüzde büyütmedi1k, 
hiçlbıir zaman ümitısiz'liğe de kapılmadık. Olacak bütün zorlıukları göğüs
lemeyi kabul ·eJttik. Zira Aziz Milletimizin kudretini biliyor ve doğrıuyu 
yapmaik için !halisane ça:lıştıkça bize olan teveccüh ve itimadın devam 
eıdeoeğline yürekten inanıyorum. 

İlk illıraoaaıt yılımızın soınuında 1korkulan, endişe duyulan prıolblem
lcr ortaya çı1ınıadı. İkinoi icraat yılımızı doldurduğumuz şu gıünlertle 
ise, bürun endi1şeleıden uzakta, ülkemize sıhhatli bir moıdel içerisinde sü
rnt iVe güvenle 'hizmete devam etmekteyiz. 

Muıhterem milletvekilleri, uzunca bir aradan sonra, deımoıkratiık 

par1aıınenter sistemi tekrar yörüngesine otur.tın.ak, hükümet olarak, gün
demimıi7..ıin daima Hk maıddesini teşkil etmiştir. Hükümetimiz, demokra
tik rejimin bir daha kesintiye uğramayacak şeki1de mueısseseleşmesi, Li
beral, siıyıaısi, ekondmiık ve sosyal bir hayatın meydana gelmesi ve geliş
tiri'1meısi ydlun.ida biitün .gücüyle çalışmıştır. İktidara geldiğıirniz tarih
ten çoık kısa bir müddet sonra, üç ay içerisıinde, bütün siyasi partilerin 
jştira:kiyle, 25 Maııt Malhalll Seçimlerinin yapılması sağlanm_ıştır. Diğer 
bir ifadeyle, iküdanmız ·için bd.ki riskli olabilecek bir seçime, dıeı:mok
rasimize yıöneltiilen tenıkitleri de bentaraf edebiLrnek için, cesaretle git
m'iışizdir . 

25. Mart seçimlerinin, büyük bir tararfsızlık ve başanyla sonuçlandı
rılmış olması, demo'kraısiyle ilgili, memleket içinden ve dı:şır~dan gelen 
iddiaların 1havaıda ktalınaısına se!bep dlımuşıtur. 

Sayın ımilletvekiHeri, bu .seçimleri yaptığımız dönemi de haıtırlıyo
rum, bu paırlamentıodan o Seçim Kanununun geçtiği günü de hatırlıyo
rum; siz de ha:tırlıyıorsunuz. 

Sayın Gurkan, bizim, demoıkraısiyi sevırneıddğim.rizi, demoıkrasMen 

ürkıViiğüımÜZJÜ ifade etftiler. Kendileriıni i1se, bir demıokrasi hıavarisıi şek
linıde gösterıdiler. Suçlamaları haksızdır, yakıştırmaları ise, saımimi;yıet
sizdir. Demokmsiye inanç, parlak laıBlarla değH, gerektiğinde kendıi aley
hine sonuç bile verse, talkınılması gerekli tavırla gösterillir. İşte, seçim
lere gidrerıken, biz bunu yaptık. 

Ba:k.ım.z ... 

"Bakınız, bundan yirmi ay önce ... Burada Seçim Kamınu m:izakere 
edilirıken ve biz, bugün parlamento d1şında olan partileri bu seçime kat
mak için öneııge vıeııiriken, bu telk.Hfıi yaparken ... 
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Evet, bUTaıda 'V'eJ:idiğ\imiz zaman ... 

Ki, .onların içeriısinıde, bugün, Sayın Gürkan'ın kisvesini giydiği par, 
ti de var. · Parlamentıo dışındaki bu partileri, mahalli S"eçıimlere sokmak 
için, biz burada eiılıerimizi kalıdınrken, sizler Mecliısi tıer.k ettiniz. 

· Değerli milletıvekH1eri, Tüıikiye'ıde, son bir/buçuk sen:ehlık dönemde 
srkıyönetim, bir bıölıgıe haıriıç, taımamiy1ıe kaldınlmrşıt1r. 

Bu bakıım.ıdan, en fazla olayların meydana gddiği İstan!bul İli olmak 
üzere 58 ilimli1zd!en sJJkıyıönetimi kal:dı:rıdı\k. Geri kafan 9 ilıiıtriıizde ise dış 
tahri!k ve tertiplerin iıdaresinde terörrst eş'kiya seıbelbiye sıkıyönetim de
vaım etmektedir. 

Muıhterem milletıvdkilleri, 1Mdia edıiyıorum, bugün Tiirkiıye'ımi1Jde de
mokr.aıtik müessesıeler bütün unısurla:rıy la işlemekte, demokratik halk ve. 
hürriıyetlıer hiçfuiT tahdiıde talbi o1madan savunulmaktaıdır. 

ıB~sımmız herl:rangi bir ba!Skı ve nesir ahında kalmadan hatta Batı
daki örneklerinden daha ileri manada seılbest bir atmosfer ~ç:illı.de bulun
maıktaıdır; 1982. Anayasaısıyle kıısıt[anmış eski siıyaısl kiş'ilıer de daıh:il her
kes, bu 'hatk vıe hıür.rlzyetlerden tam olaraık istifade etmekıtedir. Bizim dev
rimi~de hlJç kiımse kanunsuz muameleye maruz :kalmamı·ş, düşüncesin
den dolayı suçlanmamıştır. Hükümetıiımiz dönemİilide mey.dana gelen 
müsamaha ve hoşgörü ortamında sabır vardır, iyi niyet varıdır ve sadece 
sevgi vardır. 

B'llilllara baıktığımız zaman Türkiye' de demokrasi yok. gilbıi birtakım 

iddiaJarm hepsi de devalJ:ıa kalmaya mahk:mdur; ama bu idıdıialar kasıt
lı olarak çııkarılıyorsa, ona da diiyecek ıbir s'ÖZÜ!mfu '.Y'Ok. . 

Ben bugıüın meseleyi, «Demdkrnsiye geçiş süresi» deyimi olarak da 
görm'iiyorum. Demoıkrasiye geçiş süresi ancak Aırıaıyasanın getiırıdiği 'bazı 
geçici ma'ciıde1er bakımın:dan kullanılabilir. Y·oksa, bugilın Thr'kiye'ıde de
mdkra:tik sisteme geçilmemiştir, bir geçiş veti:rıesi i·çinıdeyiz denilemez. 
Anayasaıdan gelen bazı tahditler drşmda demokratik si1stem ülkemizde 
bütün müıessesıe1eriyle ve hür seÇiml·ede yaşamaıktaıdır. 

Mı.füterıem üyıeler, huzur vıe güvenin temini konıusunıda · Huklilımeti
mıiz 12 Eylül döneuıiinde sağlanan ba:şarınİn idaımesi için LüzUınlu bıütün 
teıdb~rle:rıi büyuk bir azim ve kararlılıkla uygulamış ve biraz önce işare1t 
ettiğim i°i'bi, vaat ettJiği şekilde sıkıyöneümi tedricen kaLdırari:ı:k norma! 
idareye geçilmesine !başlanmıştır. 

Bütün dünyada ve memlekctiırnizde terör hareıketleriın:in ibaşladığı 

1968'lerden bu yana ya'klaşı'k 20 senelik devrenin en huzurlu· ve sakin 
günle:rıini yaşıyoruz. Bunu yüce Mecli'Simizin huzururııda, aziz. milletimize 
ve dostuyla, düşmanıyla kamuoyuna ilan emmekten_ büyük bir mutluluk 
duıyuyıorum. 
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Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar, ,dı1ş inihraıkların gü
düırnünde'ki bir at\l'Uç teröniıst eşkiryaının bu huzuru ve milli bıütiünlti.iğfünıü~ 
zü boZJmak için gösıterdilkleri faaliyetler neticesi meydana ge1miştir. Türk 
Devl1etin.iın gücü karşrsında bu şekıillıerıfa kökürııün kazmması ya!kıntdır ~ 
Bunun i1çin gerekli biittün tedbirler de alınırmştır. 

Sıkıyıöµıetimin kaMırııJıdığı illerimizde geırek ideolojik olaylarıda ge
rekıs•e asayi~şe müessir olaylarda hiçbir artma görü1meımiştir. -Türkiye ge
neLinde, 1985 yılrnda, bi1r önceki yıla nazaran ideolojik olaylarda, .kaçak
çılık olaylarında ve diğer olaylarıda önemli o.ranlarida azalı:nalar olıduğu 
müşa'hede edi11miştir. Günıümüzıdelki bütün dıüınya!da Vıe lwırrişu . ülkelerlde, 
ÖZielLrkle i·deoloj'~k olaıyla:rda ve terör vakalarmda büyük bir · tırnnanma 
gıörühnesinıe rağmen, yurdumuzda bu s·a:hada kayd~dilen bu gelişme fev
kalaıde memnuniyet verioisidir. Üstelik bu başarı olağarnüsıtü teıdlbirlerin 
ahnma;dığı !bir dönemde e1de edilmiş bulunrna:ktaıdır. 

Talbiatiyle bu arnda şu gerçeği de belirtmek istiyorum. Mem1ldketi
miz aleyhine çalışan mihraklar yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine 
hütUın ıiızlarıryla devam e1ımektedfrler. Hemen her gün ayrı b.ir :fesat kay
nağı ele geçmektedir. Milletimizin ve deıvlertıimiiin aleythine yapılaın faa
liyetlerle müoaıdıelıe edihneıktedir. 

Sıözleriımin burnsmda bir defa daha ısrarla ilan ediyorum : Trürk 
Devletinin, Türk Milleünin, bu güzel vaıtanın birliğine, bürt:ıünlüğüne, hu
zuruna, · mutluluğıma zarar vermek isteyen herıkesin karşı~ına, demokra
tik rejimin kaidereleri içerisinde, hukuk devleti anlayı.şıyla, fakat en kati 
ve süı:ıatli ş~ki1l<le ıbir an bile tereddüt etmeden çıQcarız. · 

Yüce Meclisimizin kıymetli üyeleri, hükıümeti devraldığımız ta.nih

ten bu yana ya1daşı'k olarak ik~ yıl geçtiğini ifadıe etmliŞıtim. Milletlerin 

hayatıında ikıi yıl çok ufak bir zaman parças1Jdır Önemli darlboğazlardan 

geçmiş, hele büyük badireler atlatmış bir memlekette, siyasi tecrübe
ler, yeni kurulaın hükümet!ler.iın icraatlarına çekinerek başlaıdiklarını gös~ 
termektedir: Biz tersinıi yaptık. Hü'kümıet olarak hiçbir siyasi hesalba da
yanıma!dan, kıısa vadeli ıendıişelerden uzaık, mernl1eıkefin hiç eı atılmıamış, 
dokurn.ılmamı1Ş mesdelerinıin üstüne korkmadan, çekinmeden, cesaretle 
gitıtik. Geçırrüşte uzun yıllar, hatta yüzyıllar yapıkvmayan işleri iki icraat 

yılına sığdırdık. Bu icraatımızın önemli bir kısmını da iktidarımızin ilk 
aylarında başlatıtık. İoraaıtlarımızın müş.tıerek özelliği, köklü, ciıddi ve 

gerçekçi uygulamalar şeklinde oluşlarıdır. Çok kısa bir zaman parçasına 

iktisadi, m~ll, sosyal, idari ve hukuki yapıda değişiklikler meydana geti

ren büyük _r~formlar sığdırılmıştır. 
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Muhterem milletrvıekilleri, yaptığımız icraıatı ve reform mahiyetin
deki dıüzenlemelerıi anlatmaıdan evıvel, gel'iınıiz sizıinlıe hepimıiiiın emeği ile 
hazırlanan, yıüce MecliısıimizJin kabulüyle yüı:iÜ.rlıüğe kıonan bazı reform 
maıhiyetinıdeki konuları şöyleoe bir sayalım : 

Toplu KK>nrut Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili kıaınunlar, Dış Tica
refüı Düzenlenmesi Haklkında Kanun, Turk Paraısının Kıyrmetinıi Koruma 
Kanunu ( 55 s~ne kimse dokunaı:rµarrnş), Kaıça!kıçılığın Men ve T aıkiıb i 
Hakkında Kanun ... 

Finansal Kiralaıma Kanunu, Seı4besıt Bölgeler Kanunu, Maden Ka
nunu, Tuıprak ve Tanın Reformu Kanunu, Katma Değer Vergıisi Kanu
nu ... 

Ücretlilere Verıgi İadesi Kanunu ... 

V~ son .defa şu Büyük Millet Meclisinden geçmiş, bellki Tliitkiye' 
nin en büyük vergi paketini ihtiva eden kanun, İmar Affı Kanunu, İlmar 
Kanunu, Kıyı Kaınuırıu, İdari Uısul ve İ'Şlemler.in Basitleştirilmesi ile İlgi
li Yetki Kanunu vıe huna dayanılarak ç:ılkarılmış kanun kuvvettinde karar- · 
nameler, Per.sonel Reformu Konusunda Yetlki Kanunıu ve yapılmış per
sonel refionnu, hukuık v;e ceza muhakemeleri usul kanunları, A1skerlik 
Kaınıunu, Piışmanl:ıık Yasası, Tanıtma Fonu Kanunu, Saıvunırrıa Sanayii Fo
nu K:anınm. 

El'inizi yıiodıanınıza .götüreı:ıek, şimdi bu say.dı1darımı şöyle bıir an 
düŞününrüz. Haıngi hülkiilmet, hangi mecliıs döneminde bunlarıdan teık bir 
tanesini yapabilm~ştir? Biraz insaf (:)diniz, Türk eılmnomiısli!nin ta!busu 
olan Tıüı~k Parası Kıymetini Koruma Kanununu kim değ!iışfireihilımiştir? 
Her hıüikümet döneminde sözü edilen Katma Değer V ergi1sıi Kanunu çı

kartılalbilmiş miıdir? Yıokısa Maden Kanunu mu bu Medisle:rtlıen geç
miş? .. 

Mufhterem miUetve3kiUeri, yıllarca saıdece eıdelbiyaıtı yapıl'an, müz
minleşmiş ekonomilk ve sosyal refo:rmlar, hüküımet'iımlizin kısa icraat dö
neminde ge:rçek1eştiirilınıişnir. Bizim iktidarımız, ne derseniz deyin re
forın'ist (bıir iktidarıdır. 

ıBizim ·hfükümedmiz refor:mist bir hüıküımettir. Bu gerçeği, üzerine 
" basa !basa ifaıde ediyorum. 

Bu memlekette ihtilal beyannamelerinde bazen gerekçe olarak gös
terilen refonm!lar, soısıyal muhtevalı reoriler ileri sfötmeyi aıdeıt haline ge
tirmj'ş, ba:sma kalıp for.müllerle, reçeıtıelerle kendini tatmin eden ideo
loglama değil, 2 yıllık icraat dönerniini henüz tammlaımakta olan hükü
metimize nasip olmuştur. Reform tabiri umumiyetle büyük · değişiklik
ler, bir halkıma da bazı problemlıeri beraberinde getiren bü.ıyük değişik-
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lik1er diye ,.iaıM edillir. Hatta bu ytizden evrim tabiri teTVih edilir. Bizim 
yapbklanmız, neticeleri itibariyle bir reform; fa'ka!t yapıhş · tarzı itiba
riyle bıir evriımdir; yani bütün re:6armlar yapılırken herhangi bir prob
lem, her1hangi -b'ir huzurıSuzluık meydana gelmemlişltir; anca!k ' buria mu
kaıbli1 neticey;e · talb mana:sıyla da varılmr~tır. 

Mruıhtıerem üyeler, bizim parti. programımız, seçim beyannamemiz, 
hukümet prıogramımız ve neıtice iıt:ibariyle bunun akalbi:nıde ge1en icraa
tımız fevlmlaıçl:e birıbiırine pa:ra1eldir. Hiç kimse çı'.kıp da saz . Şunıu söy
lediniz; aıma punıu yaptınız iıdc:Liasında bulunamaz. Hatta belki ·.b.azı ten
kitlere de lbıu yüzden; yani hiç zikzak biır yola gitmediğimiz içıin maruz 
kalmı·şızdır. İşte kalkıp söylüyıorlar, «Bu eıkonomiık programı değı~şıtıiri
niz, ziik zak yapımz» diye. Yapmayacağız. 

Değerlıi milletvekillıeri, şimdi 2 yıllık icraat dıönem~mizde geııçekleş
tiJ:idiğiniz v.e demin temel reformlar mahiy.eıtinıde söylediğim konular 
hakkında biraz izahat vermek istiyorum. Bunlar idare reform, personel 
reforımu, ··'kamu iktiısaıdi teşeblbüs1er.i pefıorınu, ma!haHi ~darider reformu, 
kamıb.iyo .ve .dış ticaret reforı:mu, fonlar siısıtemi, veıvgi retfiorm~ ve odalet 
sisteminıde yaprlan ana değişikliklerdir. BUıIVdan sonra da gerek bürok
rası ilıe mücaıdele lqçmıusunıçlaki icraat1Itlızı, ondaın sıonır-a da Doğl+ ve Gü
neyıdoğuıdaki faaliyet1eriım'izi anlatmaıya çalışacağım. 

Muıhterem millıetvıekilleri, idarri reform hükü.meıtıimıiz iktidara gel
diği gıün baışlaıdı. Daıha hülkümene ilk gelıc:liğj!miz gün 17 adet· kaınim hük
münde kararnaıme i1e güvenoyu alırrıadan ıbu ioraaıta başladık ve ondan 
sonra da hızını bir an bi1e durdurmadan bu faal1iyet1er dıevam etmiştirr. 
Bürokrasi~ . tamaımiyre yeni bir anlayış getiren iıdari refonm; . Osmanlı 
döneminden .bu yaına yapılan en büyük idari refmm haıreketlerinden bi
ris~dfa:··. Bu prograım çerçevesinde önce bakanlıklar birfoştirilerek. sayıla
rı indir'ilmi·ştk, teş'kilat kanunları yerui baştan beIH bıir modeli 'göre dü
zenlenmiştir. Halen 7 taıne dıeıv1et bakanlığı ile 14 tane de icra ·b3ıkanlığı 
vaııdıır, bu suretle ha!kanlık sayısı 21'ıe indirilmi1ştir. Geçmiş - dqnemlıerde 

bu rakaının:·· 36'ya çrktıği hatırlanırsa, yaptığımız işin s.iyaıseıtten ne ka
daır uzak, meml1eketıin yararına oıl.duğu açtk b:ir suretle oLdıl.iğu anlaışıhr. 
Bu işe . başladığımız zaman biZie çok söyleyenler oldu, «aman· dokunma
yın, bürdkırasiye fazla dokunursanız yanlışlııklar yaparsınız, bakanlıkları 
bideştirirseıniz şıu olur, bu oluır, _işler yavaşlar» dendi .. ~ · · · ·. · 

Hiç bir Şe!ki1de buından karkımaıda:n bu işi yaıpmaya . deıv~ ,ettik. 

Baikınız bi~ miısal vereyim: Tanım B.akanlığma bağlı HJ.~~d·~ 15 ta~ 
ne rmüdurlük vaırdı1r. Biır He gittiğiniz zaman vaHıden ve ilgili ievattan 
sonra 15. tane il müdıüru tarafından da kaırşılanırdımz. Bugün, : Tarım, 
Orman ve Köyıişleri Baıkanlığı 3 eski baıkanlıktan meyıdana " gelmesine· 
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rağmen taşrada bir _tane tarım müJdürü, bir tane k6y hizmeıtleıri miiJdürü 
ve b:ir . de (O Hde vavsa) orman başırrııüdıürü bulunuyıoır. Hepsi o kadar. 
Srstem o kadar bas~tleştirilmiştir. Bıüroıkırasinıin eğer azaltı1lımasını isti
yortsıamz, ilk önce bakanlııkları bu manada reorganize etmek lazımdır. 

Mese1e sacıdece bazı balkanlı'kların birleştirilip, sayılarmın azaltıl
ması meıseles.i de değiMir. Türk idaresi başlı baışına değişik blir modele 
otmıtulınuştur. Devletı:in vatandaşa daıha iyi hinrneıt verıme.smi sağlamak 

maksadıyla, kamu hiıımetlerinin dıüzıenJıi, süratli, tesirli, verimli ve eko
nomilk bir şıekil!de yürümesini temin edilmesi, idari yapıyı diınamıikleşti
rerıek ve mümkıün olduğu kaıdar ~üçülteıre!k ısrafın önlenmesıi ve devlet 
teŞkiilatıımn herkes tarafından tanınarak kolayca basit bir yapıya kavıuş
tuırulmaıs:ııdır. Yapılan rdari reformda temel hedef bu o.lmuşıtur. Bu hede
fe çok büyüJk çapta eriştiğimizi kabul ediyorum. Gerçekten, bu reform 
hareketinin uıyıgulanması .neticesinde, yetki ve sorumluluklar dağını'klık
tan kurtarılmış, saıdeleşmeye gidilmiş, hiyerar.ş;ik 'kıadeımeler ve b'iniıqıler 
muayyen esaslara bağlanmıştır. İşçinin işi bir bakanlı~ta, çiftçinin · işi 
bir baıkanhkıta, esnaf ve sanatkarın işi de bir bakanlılkita ha.llıeili.lelbıilmek
tedir. 

İdar.i reform neticesinde, merkezde 14, taşrada 20 taırıe olan biye:. 
rarşik kademe sayFsı; menkezrle 7, taşraıda lO'a indiriıJ.miştiır; yani yarı 
yarıya azaltılmıştır. Yönetıici kad!roların miktarı, genel idarede 18.510' 
da:n 8.188'e indirilmiş.t:ir; yani 10 b'inin üzerinde üsıt kademe yönetici kad
r~su ıtenk~s eıdilmiştir. Toplam olarak 8 binin üzerinde olan kadro un-

vanları, binin alıtına ind!iır.Hereık, geniş çapta bir unıvan siiand.ardı da ger~ 

.çekleştirilmiştir. Sayıları lOO'ün üzerinıde olan yüksek kurul ve komis

yonların, yarıdan fazlası kaldırılmıştır. Üstelik, bu radikal yapı d~ğişiJk

likleri neticesinıde, kaırrıu idaresinde hiç bir öneıınlıi problem de ortaya 

ç~krmamıışrtıır. 

· Muhterem m!illetıvekilleri, ses1siz sedasız, iddiasız bir şekilde gerçe~~ 

leştiırğimiz refonnlardaın 1i'lcinciısi, peı:ısonel reformudur. Personel refıor

munu yüce Meclisimizin verdiği yetkiye dayanarak, kanun hükmi.indeki 

kar.arnamelerle hazırlaıdık ve uy;gu!lamaya koyduk. önce, idaıri refuırnı ile 

idari yapılan belirlenen kamu kuruluşlarının süratli ve tesirli çalışa~ 

bilmeletiini ·sağlaca:k kaıdrolanm tespit edebilmek maıksaıdıyla bir genel 

kaıdro karnının.ı çıkaırıhmştı-r. Bu düzenleme neticesinıde dıevletimiz ilk de

fa kadırolarına, kısaca, mernın?na saıhip çı!kmış.tıT. Bu icraaıtımız bile, 

daha önceki dônemlerıde hiç yapılamamı'Ş olan başlı başına 1bir 1kadro re

formu rfi tdiğinıdedir. 
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Bu k'1nun hükmünde kararname sayesinde, kadrosuzluk sebebiyle 
terfi edemeyen memurlarn terfi imkanı genirülımiıştir. Yine bu karnrunla, 
taşradan merkeze lmdrıo kaydmlması ıönlenmiştir. Hizmıetlerin taşraya 

götürülmesjne bu suııetle zemin hazırlanmıştır. 

Personel reformuyla devlet memuru, klasik, kalıplaşmış değerlen
dirme si1stemirıden, dengeli ve Wdalli bir yeni değerlendimne sı.i!Stemine 
oturtulmuştur. Bu .reformla, ilk defa çalışan ile çalıışmayamn tefriki ya
pıla!bileoek; çalışan personelin teşvikıi vıe ödüllendirilmesi sağlammş ola-
-caktır. ' 

Devlet memurlarının ma1i drurumlannın iyileştirilmesi kom.rsunıda 

gereken hassaısiyet gösterilmiş, devlet hizmetleri'llide görevli meslek ve 
kariyer sahilbi personel.in truınıina;t v1e ek göstergeleri yıeniıden düzeınlen
miştiır. 

Tür.k peıısonel si!stıeminin piramidi kurulmuş ve senelere bağlı ola
ra1k 1987 yılına kadar yayılmıştır. Bu suretle, daıha evveJıkıi yıUartla bo
zulan piramit, hizim za!banırnı:z:da taım manasıyla memleket!in iihtiyacına 
yeter 'bir 1:ar:zıda tesi1s edıilımiştir. 

Aryrıca, polisimize, öğretmenimize, idareciledm.ize ve teımlıi\k ele
manlanmıza, hakim ve saıvcılarllIIlıza, üniverısıiıte öğretiım elemanlarımı

za geniş birtakım ilaıve imkanlar getir.ilmiştir. Bunlar arasında, Doğu 
ve Güneyıdoğu'ıcla çalışan kamu personelıine özel imkanlaır sağlanmıştır. 

Dev1et memurlarına, başta konut .edinme oin:nalk üzere, kıreş, sos
yal tesis vıe .diğer imkanlann sağlanmaısı, ilk ola.ırak bu reform paJketi iJ e 
_günıdeme getirilımiştir. 

Bütün 'bu düzenlemeler yapılırken, en ufak bir gürültıü çrkmarmş
tır, en uıfaık ·bir problem çılkmamışitır. 

1970'.deıki personel refoııınu jle 1kıya:slamr.sa, bu derece önemli bir 
per.sonel refo:rnıunuın, sancısız ve p:rıoiblemsiz nası:J. başarılabildiği anla
.şılalbilir. 

Muıhtereım mille1wekHleri, 'bu yü!kJs~k Mecliısıte ve dalha evvelki Mec
lislerde, kamu ilktı.i!sa:di teşeibfbüsleri çoık tartışılmıştır. Karrıu ikrt:isadi ıte

.şclbbüsleri ÜZeııinde, son .ilki senede, önemli operaısyonlar yaptık; kamu 
iktisaıdi teşeıblbüısleri He ilgfü kaınunu Çl!kardık ve bir tek çerçeve kanun
la, bütün kamu iktisaJdi teşt:fulbüs~euıini bir aıraya getir'di:k. Dalha evvel, 
.bu kamu iktisadi teşebbüsleri üzeııiıne konaın lıüzuımsuz şap/kalan kal
dırdlık ve sisrteımi .de basitleştirerek daha iyi ~şler hale getirdik 

Kamu ik~isa:di teşebbüslerine verilen muafiyetleri de kaldırdık. Ya
ni, buınlaıra, diğer özel teşebbüse nazaran verilmiş biTtakım vergi aıvan-
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tajfannı, ıbir.taıkrm gümr.ük kolayhklaırını -hepsini- bu çerçeve kam.1:.n içi
ne aldı'k. Bu suretle, kamun ikti1sadi teşdbbrüslerini, kendi aıyalkl<m- üze
rin!de ıdmıma ıs is t:emini geıtıiııdilk. 

Bu Meclislerde, yıllar )'llı müzaıkere eıdilıniıştıir. Kamu ikıtisadıi te
şeıb!bıüJsleri devlete yülk o.lrrnuştur, devletiın bütçesi üzeriıne kaımbur ol
muışıtur. Butıün bunların hepsi, bi~dıen evvelki ikıtidaırlan dıöıneriınde de 
çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. İlk defa, bu idare döneminde, kamu 
ik!üsadi teşıebbüsleri ilk defa, dev'let bü tçesıine, dev leıt hazinesine ve ta-
biaıtıyla millete yük olırna durumunıdaın ç11kaır.tılmışıtır.. . 

. Kamu i1ktiısa!di teşelbbtisleri, ilık defa olar.aık i~aıyna:k yaraıtır ve kar 
eder müesseseler haline gelmiştıir. 1'983 yılmda 34 milyar lira zarar eden 
kaımu ~k1Jiısaıdi teşe!Hbüs:Leri, 1984 yılında 465 milyar lira, 198'5 yılımda da 
783 milyar lira kar etmişlerdir. Bu suretle, ·devlete o1aın yülkleri büyük 
çapta azalmış ... 

Dev.let hazinesine ve millete olan yükleri dıe buyıük çapta azaltıl

mış, dolayısıyla, kendi ayaklan üzerinde durur hale getirilmiş:le:rrlıir. 

Şimdi şu ısualler var : V aıhiyle, kaımu i~tiısaıdi teşelbfbüs1e:rıi ya:tırım 

yapaııken, birıkaç senıe evvel yüzde 60 - 70 oranınıda Hazıineye ve Deıv let 
Y aıtmm Bankas11na dayamrlarıdı. BUJgıün iıse, özıel teşefblbiüıs giıbn<ıendi kay
naıklanna ıday;arnnaıkıtaıdır lar. 

Bu yüzde 70'Hk dayanma oranı, yüzde 11 'e düşmüştür. . ' 

Sayın milletvelkilleııi, bu konuda, talbıiatıyfa gerek mu:haletfoıt parti
leri sfücilleri vıe saıyın miHetvekiller:imiz, hatta bulunıdulkları yerlert:len, 
bu iışıin zaımlıa yapıldığını ve zam neticesinde aınca'k !bunun tıemıin edildi
ği iddiasını ileri sürdürecekler. 

Şimdi, bunu Herıi sürenler maalesef bizi.rr:ı poHti'kaırnızı taım manaısıy
la anlamış değiller. Kamu lktiısaıdi Teşeblbüslerinde bizim öne süııdüğü
müz politi!ka, demlıı de ifade· ettim; bunlaıra verilmiış bütün imtiyazlaT 
kaldırılmi1ştir, bunlar benzer oldukları özel teşeıHbüsl1erle aynı staıtıüıye 

ge1Ji1rilımişlerdir. 

Kamu · İıktiısadi Teşebrbüsleri:r:ııden 2 tane müeıs1sese müstesna. Bun- · 
lar monopol mahiyıetindıe üretim veya himnet yarpaın müesseseılerıdi•r. Bel
ki 3 d!iyeibiliriım, bir de Devlet Demiryollan vm:, bunların haricinıdekıile
rin hepsimn özel teşebbüste rakiplerıi varıdır ve ithalaıt lıifberedir. Yani bi
zim rnsgelıe zam yapmamız mümıkün değildıir, onun için bu iddiaların 
çoğu ıhavada .kalmaya mahkuımdUır. 

Ancaık ve ancalk bir · öııei teşebıbrüs dış rekaıbet karşıs.ıında ne kadar 
yapabiliyorsa, .d:ıış relkalbete güveneibı.iliyorısa 1 aırıcaık o kadar yaıpılalbHir, 
bunu ihariqinıde milmkün değildir. 
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Şiım1di, önemli olan diğer !ki müessese; bir tanes·i, arkadaşlamruz 
da Sllk sık balhsediyorlar, Tüırkiye Elelktrik Kurumu, diğeri de büyük mıü
essescler<len Post:a, Telıgraf Telefon iıdaresi. Bunların taıbia1!iyle tam ma
.nas1yla bir rakibi baıhiıs mevzuu değıil; ama burada bizim eısas aldığı

mız poBtıika, eleıktrik konusunda Tliir'kiye'yi bir dalha dektr.tksizliğe maıh
küm etmemektir. 

Bvet bunun yolu yatırım yapmaktır ve bu yatırım da, yatırımın 

.ağırlığı da hundan is~ifaıde edenlıenden çlfkacaktır. Bundan istifade eden
lerıdıen çıkaca'k ve ıbunıdaın istifade etmeyenlere yapılaccıJktır. Bu da s:osyal 
.adaletin ıicaibıdır. "' 

Doğu Anadolu'·da köy elıektr.ifikas:yonıu biz alıdığınnız zaman yıüzJde 
40'lar meı1teıhesiındeyk!en, bugün yüzde 70'in üzerine çılkmışsa, bu polirt'i
kadan dolayı çıJkımışıtır, baş:ka tıürlü de düşünülemez. 

Buıgün Türikiyıe'de her yıl, Sayın Gürkan'ın söytlediğinıin aksine 2 
senedir yüzıde 12 elektdk ruketimi arltıyo~sa, (Yüzde 4 değil Sayın Gür
kan) ıbundaın dolayı da bir elektrik kıs1ntısı yapılınıyol'sa, Türkıiıye'de bu 
sahadaki yatırımlar hızlandırılmıştır. Yatırımların da başka türlü hız
landırılması mümkün değildir. 

lfatınmda kalı~~ğma · g_öre, tıoplu ~onut meselesıi pir ara radyoda 
rnüza!kere edilirken, Sayın Gürkan ileri sü:rıdü, haaa deıdi kıi, bu fionu a:r
tırınm, elektriğe b:i!r parça ilave yapanın dedi, onu da haıtıırlıyoruım. De
mek k!i, Slizler de elektriğe fazla zam yapılmasına itıiraz etmeyin, doğru 
bir iştıir bu, 1dtoğru bir işıti:r. 

Bu yaıtınmların yapı1maısı elzıemıdıir, Tıürkiye eldktriksiz kalmama
iıdır ki, sanaıyi gelişmesi olsun ve bu iş·1n önde gitme meohuriyeti var
dır. Bakın bugün göğsümüzü gere gere yabancıya muhtaç değiliz diyoruz. 

Bunun sebebi var tabii, o yatırımları yapmak. 

Şim<lıi, barkınız aynı lmmrda s:osyal aıdaleti de tatlbik eıdiyoruz, 'bizim 
zamammrnda oldu, eskıiden elektrilk tarıifıeJlerinde az kullanan fazla öder
di, çok kullanan az öde11di, bıütiiırı sistem böyle kurulmuştu, biz geldik 

.değiştirdik. 150 kilovat/saate kadar kullananlar az ödüyor, en düşük 

fiyaıt onlara, kıilovaıt/•saaıti 25 lira. 

Eveit. Ondan sıonra kullananlar 40 lira, 50 liıra, 60 lira ödüyorlar. 
DoğruJdur:r, gayet tafbii sosyal adalet, adalet diyoruz, böy'.le poılitika güt
memiz lazım, başka türlü de olmaz. 

Muıhterem milletvekilleri, telefon meselesine gelince; telefon, te
leks TüJik:ey-e'nin ar.tl!k lıiilkıs sayılmayan önemlıi i!htiyaçlarından biridir. 
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Bunu alanlar var, kullaınanlar var aıma bunun yanında bu nimetten is
tifade etmeyenler de çok. Hatırlayınız İısıtaTiibul'da, .Ankara'da 10 sene,. 
12 sene bekleyenler var telefon alafb.i1melk için: Nasıl halledeceğ·iz. 

NaJSıl halledeceğiz, biz formülünü bulduk, eıvet zam yapt:ıJk, doğru
dur, kullanandan daha fazla alı~cmız, yeni kullan.anı yeni kullaına!bilece
ğe vıermek içı1n, evet · mtü:rnlkün olduğu kadar fazda kullanandan da alı
yonuz ve netıice itibarıyla size şunu açılkca söylemekıtıen, yani bıüyü;k gu
rur duyuyorum. 

Tıünk.!i.ye'ıde baJkınız her taraftıa otıomaük saıntraiılar bir bir açıJlıyor 
ve tah~in ·ediyorum, iki seneye ka1maz bıizim bütün i1çelerimiz ve öneırn-
1 i saıyııda köy'Ülmıüz otomatik tdefiona, yani yu::rıdun her taraıfı ile değil, 
dünyanın her tarafııyla konuşabilir teleıfona karvuşıaca:kıtır. KOıylerimizin 
bütıi.iın te1efıonu inşallarh 4 s·enede t~maımlanac~krtır. 

Bunu yapamadığımız takıdi'I1de Tünkiiye'nin sıoısyal ve iıl.<\tisaıdi ge
lişmeı~i:nde büıyülk engelıler meydıaına ~lıir. 

Onun için bu telefon meselesine çoık daha fazla önem vermeye de
vanı edeceğiz. Kıuısura baıkmayın, hiraz ilave imkanlar almsaık, ama bunu 
da sosyal a:dalete uyıgıun olarıak hiç telefon almayan, belkleyen iın:sanlara 
verirsek, bu da birim sosyal adalet anlayışımız olur. 

Siz de kimi koruyıorsunuz, oınu bir düşünün balkaılım. 

Şimdıi bir aırkaıdaşımız dooi ki, madem KİT'1ler kar ediyor, nıiyıe sa
tıyıorısunuz. KİT'leri, bizim programımıza uygun olarak peyderp.ey bir 
prıograım çerçevesanıde millete iade edeceğiz. Milletin tesisleri idi, zaten 
onların parasıyla kuru:Jımuışıtu, söylüyorsunuz, iş:te zam yaptık onlaırın 

parasıyla kurduk, onlara iade edeceğiz. Tabiatıyla kar etmeden zararlı 

müesseseler iade edifür mi; yani hem bir taraıftan kar . ediyor, niye iade 
ediyorsunuz; bunun tersi, demelk ki, iade etmemiz ioaJbedeın müesseseler 
zarar eden müesseseler ohnal!!dır diyorısunuz. O va;kiıt millete yazış de
ğil mi, nıiçin zarar eden müessese1eri verelim. Kar eıtrirecıeğiz, kara geçi
receğiz, ondan sonra millete vereoeğiz. Mlil'leti sevmelk de buıdur zaten, 
yani ibaşlka .türlü olımazki. 

Muıhte:rıem üyeler, iktidarımız döneminde gerçelkleştıirtdiğimi1z en ilgi 
çekici, en önıeımli :reforırnlaırdarr 'bıir taınesi de, mahalli 1dareler konuısuın!da 
yaptıklarımızdır. 

Şimdi Alila!h için elinizi vicdanınıza koyun. 
\fü:zjim Ana:vataın Parti1i belediyeler var, eski Sodep'li, şimdi SHP'li 

bdedıiyeler var, es:l<)i Balıkçı Partili, şimdi SHP'li belediyeler var. Gi.dıin 

onlara bir sorun, eskiden oLduğu .gibi memur maaşlarını vıere'bilmek için 
gelip Maliye Baıkamnın, eskiden adetti o, hele 978, 979, 980 yıllarında 
kapısı önıünde yatıreyorlaır.dı. 
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Evet, evet, yani ibu yılları d!ile geıtiriyoruz, ama bir va\kıayı söylü
-yoruım. İ·şçi parasını verelbilmek için, memur paırnsını verebilmek için, 
otdbüsü bir yenden; bir tane otobüs a1a!bilmek için gelip gazetıe sütunla
rına du'ŞÜp Malıiye Ba!kanının kapısının önü[]Jde yatan birçok belediye 
baŞkanları vardı. Buıgün böyle bir hadise yoktur, haıtta şıunu s·öyleyeyim: 
lçiniZiden bazrlannın ma!ha:lli idarelere çok fazla para ve:rıiıy;orsunuz şek
linde şikayet ett'iğiınıi duydum. Biz, maıhalll idarıe1ere iyi imlk.anlaır ver
meye meobrnuz. Neden olduğunu da söylı~eyim. 

Mahalli idareler millet1e en yakınıdan hizmet götüren müesısesıeler
,dir. Hiç ayırım yapmayız; beleıdiye ibaşıkanlığı isıtıer sıize ait o'lsun, yani 
sizin parti ile ilişkili olsun, ister bizim, hiç fark etmez. 

Şimdi, bir şey daha söyleyeyim. Mahalli idarelere biz niye· önem 
vermiyoruz? Nıüfos .kompozisıyonınıu görıdünüz; önüırnıüzdeki yıllaırda 60 
milyona vavclığımız zaman nıü.ıfuısumuzun yüzde 60'.taın . falası şehirlerde 
yaışayacalk ; belediyeli yerlerde yaşayacaık Bu insanlan düşıünüyıorsaınız, 

belediyeler önem verece!ksinıiz. 

- Hizmet edene millet oy verir, biz oy hesabı yapmıyoruz. Hizmet 
götürüyoruz; hizmet karşılığında vatandaş oyunu verirse verir, bu onun 
bileceği iş, merak ··etmeyin. · 

Bakınız mahalli idarelerin gelirlerini artırmakla beraber (ilk defa 
bizim · zamanımızda yapılıyor) üç büyük şehre ayrı bir statü verdik; met
ropoliten bir idare, ilave kaynaklar da verdik. Buralarda alınan toplam 
vergi hasılatının yüzde S'i bu büyük şehirlere ilave olarak verildi. Çünkü, 
unutmayın, bir İstanbul, ihmal ıedemezsiniz, İstanbul' da Türkiye nüfusu
nun yüzde 12'si yaşıyor. Sadece bu mu? Orada, Türkiye'nin ticaretinin 
ağırlığı yatıyor, Türkiye sanayisinin ağırlığı var, Türkiye'nin sanatının, 
tarihinin ağır lığı var. 

- İzmir'de de var, Ankara'da da var, ayırt etmedik. İnşallah Gazi
antep de 1 milyonluk şehirler arasına girer, oraya da veririz, merak et
meyin. 

- Biz, bütün bunları yaparken önemil gördüğümüz bir konu var. 
Demokratik sistemin Türkiye'de sağlam, bir daha kesintiye uğramadan 
yerleşmesi meselesi. Biz, bunun mahalli idarelerden geçtiğini biliyoruz. 
Mahalli idareler sağlam olursa, mahalli idareler ifiçlü olursa, mahalli ida
ııelerde siyaset bu söylediğimiz mana.da olur ise (ki olması lazım) o tak
dirde demokratik sistem tam yerine oturur. 

- Biz, mahalli idarelerimize demokrasinin bir nevi ilk mektepleri, 
orta mektepleri, liseleri gibi bakıyoruz. Buralarda demokratik siyasi ha
yatımızın unsurları yetişıecektir. Onun için buraya daha fazla yetki ver-
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mek mecburiyeti vardır. İşte en son çıkardığımız İmar Kanunu ile mer
. kezi idarenin önemli yetkileri bu mahalli idarelere imar meselesinde be
lediyelere devredilmiştir. 

- İnanıyorum ki hangi çeşit belediye olursa olsun, hangi partiye 
mensup belediye olursa olsun, memleketi için çalışmaya, · yetki ve sorum
luluk verdiğiniz müddetce de gelişmeye bu müesseseler devam edecek
lerdir. 

Dikkat edilirıse bütün belediyelerimizde çok ciddi bir yatırım ham
lesi vardır. Bu yatırım hamlesi büyük belıediyelerde açık bir şekilde gözü
küyor, ama ücra köşelerdeki belediyelere dahi gittiğiniz zaman oralarda 
da ciddi yatırımların yapıldığını hep beraber göreceğiz. 

Muhterem milletvekillıeri, hükümetimiz döneminde bütün dünya ül
kelerinin dikkat ve takdirle takip ettiği örnek ve radikal bir reform pake
ti de kambiyo ve dış ticaret rejimidir. 

Bu kambiyo ve dış ticaret rejimiyle 24 ocaktan bu tarafa getirdiği

miz istikrar programı önemli bir merhaleye girmiştir. 

Hatırlayınız Türk Parası Koruma Mevzuatıyla üzerinizde yabancı 

para taşımanız mümkün değildi. Bankada mevzuat açmanız mümkün de
ğildi . Yurt dışına çıkışlarınız istediğimiz gibi tahdit edilir ve Türk para
sını koruyalım derken; Türk parasını koruyamaz hale gelmemiz de çok 
iyi bilinen bir gerçektir. 

Kolay olmamıştır, Türk parası üzerinde 1984 başlarında cesaret
le giriştiğimiz bu operasyonu hatırlıyorum. Bu konuyu özellikle yurt dı
şında çıkışlar bakımından serbest hale getirip 400 dolar yerine, iki yılda 
bir defa çıkış yerine istediğiniz kadar çıkınız, 3000 dolara kadar para alı
nız diye cesaretle öne attığımız zaman Türkiye'nin döviz rezervleri belki 
en .minumumdaydı, ama korkmadan, işin doğru netioe vereceğine inana
rak bu kararları aldık. Bize bu kararlar alınırken bazı bürokratlar çok 
kısa zamanda Türkiye'nin döviz rezervlerini bitiririz. Basit bir hesap; 
3000 dolar, 1 milyon kişi çıksa 3 milyar dolar eder. Hepsini bitirirsiniz 
diyenler olmuştur. Korkmadan, cesaretle hayır dedik. Doğru bir ekono
mik politika, doğru bir kur politikası böyle konuları gıetirmez. Bu karar
ları verdik. Türkiye'de döviz rezervleri o tarihten bu tarihe akmıştır. Hiç
bir şey de olmadı. 

Turizm gelirlerinde büyük gelişme var, ihracat gelirlerinde büyük 
gelişme var. Bütün bunların sonucunda Türkiye'nin ödemeler dengesi, 
cari işlem açıkları 1983 senesinde 1 milyar 800 milyon dolar iken, 198~
senesinde 1 milyar 400 milyon dolara, 1985 senesinin ilk 7 ayında 200 mil-

826 



yon dolar civarına düşmüştür. Ama tahmin ediyorum bu yılın sonunda 
bu rakam 700 milyon dolar civarında olacaktır. Bütün bu s·erbestleştir
meye, ithalatı da serbestleştirmemizeı rağmen, bu suretle Türkiye'nin dışa 
açılması büyük çapta 'tamamlanmış, Türk ekonomisi dünya ekonomisiyle 
paralel · hale getirilmiştir. 

Türk Parası Koruma Mevzuatı Kanununuda degiştirdik. 55 yıl bu 
kanuna kimse dokunmamıştır. Ben idarede bulunduğum devreleri hatırlı
yorum, adeta elimizin yanabileceği bir konu idi. Şimdi bu noktada Sayın 
Güıkan'ı'n söylediği bir konuya cevap vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Gürkan, şu gördüğünüz kırmızı kaplı 
klasör içindeki dosyalar, vaktiyle Türk parasını koruma mevzuatıyla i1gili 
olaı ak yapılan tebliğlerdir; işte «Dosyalar dolusu» dediğimiz şey budur. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu değiştikten, bu kararna
me çıktıktan sonra sadece 28 sayılı 1 tane kararname çıkarılmıştır. Bu, 
16 sayfalık bir kararnameydi, sonradan Danıştaydan bazı telkinler geldi, 
kararnameyi değiştirdik, 21 sayfalık bir tebliğ ve kararname oldu; hepsi 
bu kadardır. 

Tebliğ de ·bu kadardır, hepsi bu kadardır, size bu malumatı. veren 
yanlış vermiş. 

Efendim, iddia. ediyoı:um, diyorum ki, Türk paı:asının kıymetini 

koruma mevzuatıyla ilgili olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından 
30 sayılı Kararname ve ona ilave tebliğden sonra hiçbir tebliğ, ·Sirküler 
çıkmamıştır; ki msize bu bilgiyi vermişse yanlış vermiştir. (Gördüğünüz 
kırmızı kaplı klasörün içindeki dosyalar ... ) 

- Acaba ·siz ithalat rejimiyle mi bu Türk parasının kıymetini koru
ma mevzuatını karıştırıyorsunuz? Şimdi, onu da söyleyeyim;_ithalat reji
mi ayn bir konu, onu bilmeniz lazım. 1983 senesinde 10 tane karar, 79 ta
ne yönetmelik, 72 tane tebliğ var; bu ihracat, ithalat rejimiyle ilgili ... 

1983 senesinde çıkarılan 10 karar, 79 yönetmelik, 72 tane de tebliğ 
var; 1985 senesinde ise 29 karar, 45 yönetmelik, 21 tane tebliğ var. 

Büyük çapta azalmış, onu görüyoruz; itirazınız ne? 

Türk parasının kıymetini koruma mevzuatıyla ihracat, ithalat teb
liğlerinin alakası yoktur; onu da iyi bilin lütfen. 

Muhterem milletvekilleri, dış ticaret rejiminde, kambiyo rejiminde 
yapılan değişikliğin ana hedefi; Türkiye'yi, Türk ekonomisini dışa açmak, 
Türk ekonomisini daha verimli hale getirmek ve biz -bazı muhalefet söz
cülainin söylediği gibi değil- Türkiye'yi uluorta dışarıya açmıyoruz, he
saph kitaplı bir tarzda dışarıya açıyoruz, kademeli bir şekilde dışarıya 
açıyoruz. 
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Görünen durum odur ki : 1979 senesinde, ibiraz daha evvelinden baş
larsak, 1977 senesinde ihracatın ithalatı karşılama nispeti, yüzde 3Q'dur; 
1978 senesinde bu nispet yüzde 49,8 olmuş, 1979'da yüzde 44,6'ya düşmüş, 
1980'de yüzde 36,8'e düşmüş, 1981'de yüzde 53'e, 1982'de yüzde 65'e, 
1984'te yüzde 66'ya ve 1985 yılında -son rakamlara göre- yüzde 73 nispe
tine gelmiştir. Bütün iddialara rağmen, dikkat edilirse, ihracatın itha]atı 
karşılama nispeti sürekli olarak, özellikle 1980' den sonra, devamlı bir 
yükselme göstermiştir. Eski devrelerde, dar kalıplar içerisinde, duvarları 
kapattığımız devrelerde ihracaatın da gelişmediğini, ithalatın da nispi 
olarak arttığını görüyoruz ve neticede ihracaatımızın ithalatı karşılama 
nispeti fevkalade düşük olmuştur. 

İşte, bugünkü politikalardır ki, bu söylediğimiz yeni durumu açık 
seçik meydana getirmiştir. 

Şimdi, bu rakamları gördükten sonra, hala «Efendim şu ithalatı 
niye yapıyorsunuz, yerli sanayimiz varken niye bu ithalatı yapıyorsunuz?» 
veyahut da, «Lüks mallan niye ithal ediyorsunuz?» şeklinde tereddütler 
devam ediyorsa, bunlara da cevap vermek istiyorum. Sanayinin memleke
timizde düzgün mal, kaliteli mal üretmesi lazım. Kaliteli mal üretmenin 
yolu, rekabetten geçer. Rekabeti olmayan sanayi düzgün üretim yapmaz; 
ne bulursam satarım, ne yaparsam satarım zihniyeti ile hareket eder. İş
te, bakınız son iki - üç sene içerisinde öyle bir değişiklik oldu ki, Türkiye'
deki sanayi, sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da rakipleriyle 
rekabet hale gelmiştir. Bu çok kısa zamanda başarılmış bir neticedir. 
Başka bir şey daha söyleyeyim; sanayimiin bu devre içerisinde başardığı 
bir önemli nokta daha var, 1979 yılında, Türkiye' deki ihracaatın -yani 
2 mHyar 280 milyon dolarlık veya 2 milyar 260 milyon dolarlık ihracaatın
ancak yüzde 35'i sanayi ürünleri ihracatıdır. Bugün, 8 milyara yaklaş

makta olan ihracaatımızın bün)!iesi içerisindeki 8 milyara yaklaşmakta 

olan ihracatımızın bünyesi içerisindeki sanayi ürünleri ise, yüzde 80'e 
yaklaşmaktadır. 

Şimdi, hem bir taraftan diyeceğiz ki; «Sanayii batırıyoruz .. » Nere
sini batırıyoruz? Sanayii dışarıya kqliteli mal satmaya, kaliteli mal üret
meye zorluyoruz. 

Bir şey daha söyleyeyim: Söylenenler doğru değildir; Türkiye'nin 
ihracatı 2-3 kalem değildir. Sanayi malları ihracatı 3 bin kalemi geç
miştir. Hepsi dahil; daha da var. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi biraz da lüks ithalata ve lüks tü
ketim malı ithalatına dokunayım. Lüks de dahil olmak üzere, tüketim 
malı ithalatı 8 aylık rakamlar itibarıyla 400 küsur milyon dolardır; muh-
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temelen 600 milyon dolar civarında olacaktır. Ama, bu rakamların içe
risinde, bizim normal ihtiyacımız olan buğday -Bazı seneler ve son sene
lerde ithal ettiğimiz- mısır, ham ·yağ gibi zaruri olanlar da vardır. İtha ... 
latm bünyesi içerisine, lüks mal sınıfına giren sigara iLe arabayı da kat
tığıaıız takdirde ... Var var, 1hepsi de var. 

Şu andaki rakamlara göre, 130 milyon dolar civarındadır. Bunun 
takiiben 40 milyon doları sigara, 40 milyon doları da arabadır. 

Şimdi, insaf edelim; sigara ve araba ithalatından biz büyük çapta 
fon alıyoruz. Bu fonlar, hepinizin de çok yakından bildiği gibi; toplu 
konut fonuna gitmekte, memurumuz ve işçimiz için toplu konut kredisi 
haline çevrilmektedir. Tahmin ediyoruz, her sene 100 bin civarında konut 
bu fondan toplanan krediden yararlanarak bitirilecektir. Gezdiğiniz her 
tarafta, her yerde bu konutların yükseldiğini sizler de görüyorsunuz. Bu, 
bizim hükümetimizin getirdiği fevkalade önemli reformlardan bir ·tane
sidir. 

Şimdi düşünelim, diyelim ki, bu sigarayı ithal etmeyelim, hudutla
rımızı eskiden olduğu gibi, askeri idarenin devrinde olduğu gibi sımsıkı 
tutalım, içerideki sigara üretimini yapalım ve ondan sonra da diyelim ki 
kaçak gelsin, kaçakçı, karaborsacı bundan istifade etsin, türlü rüşvet 
hadiseleri dolaşsın. Acaba bunu mu istiyoruz, tekrar geriye mi dönelim?
Hayır, geriye dönemeyiz, geriye dönmemiz mümkün değildir. Burada size 
bir mersedes arabanın hikayesini anlatayım: Bir mersedıes araba ithal 
edildiği zaman belki 15 tane sosyal konuta kredi vermeden gümrükten 
geçemiyor. Eğer biz bunu bu yolla ithal etmez, ıeskiden olduğu gibi, se-· 
faret kanalıyla ithal edersek kaçakçıya, karaborsacıya gidecektir bu pa
ralar. Aynı konu sigara için de varittir. Lütfen · bunların doğru uygula
malar olduğunu sizlerin de kabul etmesini diliyorum. Hele sosyal adalet 
bakımından buna itiraz etmenizin mümkün olmaması lazım. 

Bu arada, sigara kelimesi geçti; bir konuyu daha ifade edeceğim. 

Gene Sayın Gürkan'a yanlış bilgi vermişler ... 

Efıendim, 1979 senesini tarif ederken; beğendirirken, «Ü sene Tür
kiy ;.'de 71.000 ton sigara üretimi yapılmıştır» dediniz. Türkiyıe'de ne ka
dar sigara üretimi yapılmış baktık. 1979 senesinde Türkiye' de sigara üre~ 
timi; 25.883 ton filtreli, 22.600 ton da filtresiz olmak üzere, 48.000 ton. 
Eğer siz bunu Bulgaristan ve Yugoslaıvya'daki fason imalatı ilave etmiş
seniz ve bunları Türkiye'de imal ediliyor farz ediyorsanız, o vakit buna 

bir 16.000 ton daha ilave etmeniz lazım; 48.000 ton, 64.000 ton olur; işte 
rakam budur. Türkiye' de fiilen üretilen miktar da 48.000 tondur. 
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1985 · senesine gelince: 1985 senesinde 10 aylık neticelere göre, 
1979'un 25.883. ton -isterseniz 124 kilosunu da söyleyeyim- filtreli sigara 
üretimine mukabil 55.995 ton tahmin ediliyor. Filtresiz ·sigara üretimi 
tabii ·çok düşmüş; Türkiye artık hep filtreli kullanıyor- 10.3oo ''ton~ · düş
müş; toplam rakamı 66.000 ton eder. Buna da 4.000 ton kadar dışarıdan 
ithal edilen sigarayı ilave etmek lazım. Hadise bundan iıbarettir. 1979 se
nesindeki fiili üretim -kapasite değil- o günkü şartlar altında .48.000 ton
dur, 71.000 ton değildir. 

Tekelin istatistikleri bizim istatistiklerimiz olmaz ki. 

Oraya yanlış vermişler. 

Muhterem milletvekilleri, Biraz da ihracatta vergi iadesi · ve bazı ar
kadaşlarımızın dilleriyle çok ifade ettikleri hayali ihracat hadisesinden 
de bahsed~ceğim. 

Hayali ihracat nıe? Aslında, ihracat yaparken, ihracatın değerini, 

hakıki değerinin üzerinde göstermek şeklinde tecelli ediyor. Yani, 100 
dolarlık bir malsa, bunu 200 dolar diye gösteriyor. Niçin yapıyor? Niçin 
yaptığını sôyleyelim : Vaktiyle,· 1980'in başlarında, memleketimizin ihra
catının önemi kesinkes anlaşıldığı yıllarda -ki, hangi iktidar gelfrse gel
sin, bunu böyle anlamak mecburiyeti vardır- cılız bir ihracat bünyesin
den, biraz daha kuvvetli, güçlü bir ihracat bünyesine geçmek için, bu iş'e 
başiayan her memleketin yaptığı gibi -sadece Türkiye' de değil- birtakım 

teşvik sistemleri getirilmiştir. Bunların içerisinde ihracatı teşvik eden en 
önemli ha~eketlerden bir tanesi, doğru kur politikasıdır. Onun yanında, 
ihracatta düŞük faizli kredi getirilmiştir. Bunun yanında, ihracatta vergi 
iad~si sistemi getirilmiştir. Bu sistemler aslında, 1960'ların sonunda, 
1970'lerde kurulmuştur; ama en büyük tesirini 1980' den sonra göstermiş 
ve demin de rakamlarla belirttiğim gibi, yüzde 35 olan sanayi. mamul ih
racatı, 5-6 sene içinde, ihracat bünyesinde yüzde 80'e yaklaşmıştır. Bu 
rakamlar~ bakıp, Türkiye artık sanayileşmiş bir ülkedir de denebilir; 
tarım ülkesi değildir. Yani, tarım mallarına dayalı bir ülke değildir. 

Ona da gelıeceğim, merek etmeyin. 

İhraca~ta vergi iade ·sistemi dolara bağlı olarak verilir, ihracatta 
kredi düşük faizli verilir. Faizler normal piyasada yüksek iken, siz yüzde 
20 veya yüzde 10 faizli krediler verirseniz, normal piyasada faiz oram 
yüzde 60 ise tabiatıyla buna talep fazla olur. 

Bu söylıediğimiz sistem, 1980-1983 yılları arasında çalışmıştır. 1984 
yılı başında bu iktidar geldiği zamap. şunla'rı göz önüne almıştır: İhra
catın teşviki bu sistemle yapılmıştır. artık, yavaş yavaş bu sistemden bir 
başka sisteme; makul olan bir vergi iade sistemine, kredi sistemine geç-
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memiz şarttır <liye düşünülmüştür. Ve iki hamlıede -çok iyi hatırlayacak
sınız- yüzde ,20'lere varan vergi iadesi ortalama nispeti, 1984 yıİı sonunda 
yüzde 10- 1 l'lere düşürülmüştür. 

İhracat kredileri, çok düşük faizli krediler yerine, normal krediler 
kaydırılmıştır. Bu da 1984 yılı içerisinde kademeli olarak yapılmıştır. 
Bugün ihracatçı, herhangi bir sanayiciden farklı şekilde kredi almamak
tadır. Tek farkı, ihracat yapana verıgi, fark istisnası vardır. Yani, faiz 
üzerinde, yüzde 3 civarında bir vergi vardır, onu vermez. 

Bütün bunlar yapılırken tabiatıyla şu hadiseler de olabilir : Kurlar,. 
eskisi gibi, birbirinden uzak olmadığı müddetçe; yani karaborsa kur ile 
normal, ilan edilen kurlar birbirine yakın olunca, bazıları yerine getire
bilmek üzere, bu formüle girdiklerini tahmin ediyoruz. 

ıBunµnla esas mücadele, bunu düğümlemek değildir. Bununla esas 
mücadele, bizim getirdiğimiz sistemdir. Nitekim, 1986 yılı başında da şu 
uygulama getirilecektir. Vergi iadelıeri Çok daha aşağıya indirilecektir, 
ihracat kredileri, gene normal krediler halinde uygulanmaya devam edi
lect!k, hatta 30 ınilyon dolardan daha yukarı ihracat yapanlara, yaptıkları 
ihracat nispetinde bir . vergi iadesi değil, onun yerine sadece dışarıdaki 
faaliyetlerinin desteklenmesi; bürolarını bazı masraflarının karşılanması 
gibi, bir nevi ihraç miktarına, dolara bağlı olmayan bir sistem getirile
cektir. 

Bütün bunlar gayemiz, mümkün olduğu kadar, bu sistemin delinme
mesine gayret sarfetmelidir. Gayesi budur. 

Muhterem milletvekilleri, bugün müşterek paza~da dahi birtakım 
kaideler koymuşlardır. Bu kaideleri delip geçen çok sanayici vardır, çok 
ıhracatçı vardır, birkaç misal vermek kabil. Çok büyük sübvansiyonla 
yağ satarlar, dağlar gibi tereyağı vardır, bunu sadeoe belli ülkelere, batı 
ülkelerine, belki Akdeniz ülkelerine veriyorlar COMECON ülkelerine ver
mezler ama, orada ihracatçılar yolunu bulmuşlardır, bunu türlü yollarla 
COMECON ülkelerine satarlar aynı sübvansiyonla. Dünyanın her tara
fında bu gibi hadiseler olur. Önemli olan, bu hadiseler olur diye, bu hadi
seler olacak diye sistemi düğümlememektir, bürokrasiyi artırmamaktır. 

Muhterem milletvekilleri, kim ne derse desin, ihracat Türkiye'nin 
bir numaralı meselesidir ve önümüzdeki on sene de bu bir numaralı me

sele olmaya d~vam edecektir. Eski hüküm zamanında da beraber çalış tJ. 

ğım1z bir sayın arkadaşımız, « 1,5 milyar dolar hayali ihracat var» diyor. 

Doğru değildir. Bu rakamların bilinmesi de mümkün değildir. Uzmanla: 
bu konularda hepsinin üzerinde etütler yaptılar. 
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Bilinmeyen rakamın söylenmesi doğru değildir, onu söyledim. Siz 
bilmiyorsunuz. 

Yapıldığını söyledim. Ama dedim ki, rakama ne olduğu şu anda bi
linmi::or, incelemeler yapılmıştır. Vergi alacağı diye bunlara ve:rıgi borç
lan çıkmıştı_r, _mahkemelere gidilmiştir, hiç gidilmemiş değil, hepsi mah
kemelerdedir, daha da mahke.mderde olacaktır. Mahkemelerin vereceği 
kararları sükunetle bekleyelim. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu mahkemelere intikal ettiğine 

göre lütfen bu konuyu burada müzakere etmeyelim, ihracatımıza zarar 
verir. Çünkü, hakikaten meselenin fevkalade abartıldığını biliyorum. 

İşte mahkemelerin neticelerine bakacağız. 

Şimdi bir iddia da, zirai mal ithalatı. Denildi ki, Türkiye vaktiyle 
zirai mal ithal etmeyen şu kadar ülkeden biri idi, şimdi zirai mal ithal 
ediyor~ 

Muhterem millıetvekilleri, burada sayın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımız da açık seçik ifade etti, dünyada tarım malı ithal · etmeyen 
memleket yoktur. Önemli olan tarım malı ithal etmek değildir. Belki bu 
sözü şöyle söylemek lazım, tarım malı ithal'de ıedersiniz, tarım malı ihraç 
da t-·dersiniz, ihracatınız ithalatınızdan fazla mı, değil mi ona bakın. Tür
kiye'nin tarım malı ithalatı, tarım malı ihracatının yanında çok ufak 
kalır. İşte bunun için diyebiliyoruz ki, Türkiye kendini besleyebilen ülke
lerden biridir, ama hiçbir zaman da kalkıp, tarım malı ithal ettik, o yüz
den kendini besleyemez hale geldi gibi lafların söylenmesi doğru değil
dir. Bugün bizden çok daha ileri bir tarım ülkesi olan Amerika büyük 
çapta tarım malı ithal eder. Amerika Birleşik Devletleri o da ithal eder. 

Liberasyon politikasına devam edeceğiz. Çünkü biz bunu, bu poli
tik~yı halkın yararına görüyoruz. Sanayinin kendi kendini daha iyi dü
zeltmesi, halka kaliteli, ucuz mal temin etmenin yolu liberasyon politi
kasına devam etmektir. Gayet tabii liberasyon politikasına devam eder
ken, sanayimizin sadece gümrük hadlerinde değil, kur politikasıyla da 
korunmasına azami önem veriyoruz. Demin de ifade ettim; son senelerde 
görülmüştür ki, sanayimizde yatırım malı imalatı, eski yıllarla kıyas et
tiğiniz zaman, yatırım malı üretimi büyük çapta artmıştır. 

Ekonomik yeniliklerde liberasyon politikası, kambiyo rejiminden 
başka getirdiğimiz önemli bir yenilik de, bu yüce Meclislerden geçen Fi
nansal Kiralama Kanunudur. Bu modern bir kanundur; bütün dünyada, 
ileri ülkelerde tatbik ediliyor, bizde de tatbik edilecektir. Çünkü, gücü ol-
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mayan, yani kaynakları fazla olmayan birçok müteşebbis bu kiralama 
sistemiyle daha rahat çalışma imkanına kavuşacaktır. Sistemi, Türkiye'ye 
ilave kaynak temini bakımından da fevkalade önemli görüyoruz. 

Serbest Bölgıeler Kanununu da çıkardık. Serbest bölgeler yakında 
çalışmaya başlayacaktır. Büyük talep vardır; yerli ve yabancı talepler 
büyük çapta artmıştır. Zannediyorum serbest bölgelerle beraber, Tür
kiy..!1nin dünya ekonomisine açılmasında bir merhale daha geçecektir. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde önemle durduğumuz bir konu, 
bu Mecliste muhalefet tarafından çok bahsedilen bir konu; fonlar mese
lesine geliyorum. Bizim hükümete geldiğimiz zaman Türkiye' de çok sa
yıd:ı fon vardı. Bizim getirdiğimiz fonlar, bu fonlardan esas itbiariyle 
farıdıdır; bizim getirdiğimiz fonların hepsinin arkasında bir kanun var
dır. Yani Türkiye Büyük Millıet Meclisinden geçmiş, hatta bazılarına Ana
yasa Mahkemesinde itiraz edilmiş ve Anayasa Mahkemesinden de geçmiş 
kanunlar vardır. Benim burada bahsedeceğim ana fonlar Toplu Konut 
Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Tanıtma Fonu, Savunma Sanayii Fonu, bir 
de Kamu Ortakhğı Fonu ile beraber Geliştirme ve Destekleme Fonudur. 
Bu fonların hepsi bir kanuna bağlı olan fonlardır. 

Toplu Konut Fonunu uzun uzun anlatmıyorum; çok kere bahsedildi; 
ama, enteresan bir şekilde ortaya konulmuş, orta gelirliye, dar gelirliye 
ev imkanı sağlayan, konut imkanı sağlayan ve bunun için de fevkalade 
enkresan bir mekanizma kullanan bir sistemdir. Yani bir bakıma hali 
vakti yerinde olandan, lüks tüketim yapandan alıyoruz, bunu, tüketimi 
daha kısık olan kimseye knedi olarak veriyoruz. Esas _ itibariyle, bu un
surlar da jçinde olmakla beraber, diğer bazı imkanları da bir araya ge
tirmiş, yekünu 250 milyarı geçen bir fondur. Tahminimiz odur ki, her 
sene 100 bin veya 100 bini aşacak miktarda toplu konut kredisi buradan 
verilecek ve 100 binden fazla konut devreye -inşallah- girecektir. 

Halen devreye girmeye başladı. Şu anda 70 binden fazla aile bu fon 
yar;:bmıyla ev sahibi oldu, eskiler tamamlandı. Hatırlarsınız; daha evvel 
de Fon Kanunu vardı; ama bütçeye dayanmıştı. 3 senede verilebilen para 
25 milyarı geçmişti. Biz bundan sonra, her sene 250 milyar civarında 

topiu konuta kredi vereceğiz; bizim getirdiğimiz Toplu Konut Fonunun 
farkı° budur. 

Kamu ortaklığı konusıı da enteresan bir konudur. Kamu ortaklığı 
konusu hem se~im beyannam2mizde var, hem hüküm et programında var
dır. Vaat ettiğimiz gibi yeni bir finansman modelidir. Birçok altyapı pro
jesi kendi imkanı ile, kendi gdiri ile, bu gelirleri satarak -köprüde veba-
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rajlarda olduğu gibi- aynı cins projeler finanse edilmektedir. Bu sene 
200 milyar lira civarında bir fon geliri olmuş şimdiye kadar ve bununla 
birçok tesis finanse edilmektedir. 

Nedir bunlar? 13 tane hidroelektrik santrallar var, ondan sonra oto
yollar var. Ümit ediyorum ki bu fon önümüzdeki yıllarda belki 500 mil
yar liraya kendi içinde dönerek, yani hiç taraftan kaynak almadan kendi 
satışlarıyla, kendi gelirleriyle büyük çapta bir fon haline gelecek ve mem
leketimizin otoyolları -paralı yollar- büyük hidroelektrik santrallar, ba
rajlar, şehirlerin para karşılığında içme suları. Ş11 anda, Ankara'nın, İs
tanbul'un, bu projderi bunların faydalanılarak hızlandırılmış ve içme 
suyu bedelleri de bu fona gelmek üzere programlar yapılmıştır. Sistem, 
bizim bulduğumuz, kendi kendini finanse eden enteresan bir sistemdir; 
bütün dünyada da dikkat çekmiştir ve bizden, gelip bu sistemi nasıl kur
dunuz diye her tarafta öğrenmeye çalışıyorlar. Biraz da biz satalım. 

Geliştırme destekleme fonu, sistem içerisinde önemli fonlardan bir 
tanesi. Bunun gelirlerinin mühim bir kısmı lüks ithalattan geliyor. Neler 
yapılmış? Bunların da hesabını verelim. 

7 aylık müddet zarfında .üniversite gençlerimize 42 bin yataklık yurt 
kapasitesi ilave ediliyor; bu sene sonuna kadar hepsi tamamlanıyor. Bu 
sene başardı'k, bu sene bitiyor. Bu kadar hızlı: bir ]craat. Nereden yapıldı? 
İşte geliştirme destekleme fonundan. Şimdiye kadar bütün Türkiye' d9 
52 bin yatak vardı. Buna 1 senede 42 bin yatak ilave ettik. 

İlkokul öğrencilerimize süt, üzüm. fındık gibi gıda yardımları yine 
bu fondan yapılıyor. 

Sanayi sitelerine yardım bu fondan yapılıyor. Bütün sanayi sitele
rinde çok büyük aşama vardır. 

Paralar geliyor, merak etmeyin. Gayet tabii, sanayi siteleri şu son iki 
senede başlanan, geçtiğimiz 15 sene yapılandan, başlaİı.andan çok daha 
fazladır. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, her ilçesinde sanayi 
sitesi yükseliyor. Hiç merak etmeyin, bunlar bitecek. 

Geziniz, görünüz, hayvancılık buradan desteklenmiş, yem sübvansi
yonu bu fondan yapılıyor. Turizm altyapısına, 40 milyar liraya yakın bu
radan hayvancılığa para veriliyor, esnafa krediler gene buradan temin 
ediliyor. 

Tanıtma fonu; tanıtma fonundan hepimiz şikayet ederiz ve deriz ki 
«Türkiye'yi tanıtamıyoruz». 

Evet söyleyeyim; bu fondan 5/12/1985 tarihine kadar, yani şu ana 
kadar 4 7 milyar lira para verilmiştir. 
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Tanıtma Fonu : Türkiye'de ilk defa memleketimizin tanıtılmasıyla 
ilgili bir fon kurulmuş. Bu Tanıtma Fonu, sadec~ memleketimizi tanıt
ma değil, aynı zamanda arşiv hizmetleri, Osmanlı arşivinin yeni baştan 
reorganize edilmesi, modern hale getirilmesi; yani bina ve içindeki ekip
maıı, mekanizasyon bakımından, ·bunu da sağlayacak fon sistemi ku
rulmuştur. Zannediyorum memlekete en önemli hizmetlerden biri de, bu 
söylediğimiz fon sayesinde olacaktır. 

Son olarak gelen fon, -halen çalışmaya ba:;lamadı; yakında çalış

maya başlar- bu yüce Meclisten geçen Savunma Sanayiini Destekleme 
Fonudur. Yıllar yılı memleketimizde, «kendi uçağını kendin yap» gibi 
muhtelif konular ortaya konmuşı savunma sanayiinin gelişme arzuları 
muhtelif çevrelerde, muhtelif şekillerde ifade edilmiştir. İddia ediyorum 
ki, savunma sanayii konusunda en derli toplu, en esaslı tedbir bu fonla 
getirilmiştir ve inanıyorum ki, Türkiye'nin gelişmesinde bir yük olma
yacak savunma sanayii; bilakis, Türkiye'nin gelişmesinde itici, muharrik 
bir güç olma vasfı da bu fonla temin edilmektedir ve yaptığımız son in
celemeler, yaptığım bazı temaslar, bu sistemin fevkalade tutarlı olduğu
nu, dışarıdan bu konuda ortaklıklar kurabHeceğimizi açık seçik göster
mektedir. 

Yaptığımız ö~emli iŞlerden bir tanesi, vergi refo.rrp.u. Çok detayına 
girmek istemiyorum; ama vergi reformu deyince, ana reformu biz yaptı'k. 
Ücretlilere faturalı iade sistemini biz getirdik; -~nteresan bir buluştur .. 
Katma Değer Vergisini biz getirdik. Çok iyi hat~rlıyorum, Katma Değer 
Vergisi yürürlüğe konduğu zaman, bazı cıllameler çıktı, «Aman tatbik et
meyin, .bekleyin; iki sene tecrübe kazanın; hazır değil.» 15 senedir, 20 
senedir, «Maliyemiz hazır değil» lafları var; ne yapacağız? Biz kendi usu
lümüzü tatbik ettik; batta taıbiri de koydum, dedim ki: Kafasını, gözünü 
yara yara bu işi tatbik edeceğiz; ama gördük ki, sayın milletvekilleri, 
7 ayın içerisinde Katma Değer Vergisi oturdu; şimdi o allamelerin hiç
birisinin sesi çıkmıyor; tabii çıkmaz. 

Faturalı iade sistemi sadece ücretlileri için gelmişti; şu yeni vergi 
paketiyle, bu sistem bütün vergi mükelleflerine yaygınlaştırılıyor; bu da 
bir sosyal adalettir. Aynı zamanda inarnyorum ki, son vergi paketiyle ... 

Son vergi paketiyle neden sosyal adalettir söyleyeyim. Türkiye' de 
yıllar yılı şu iddia edilmiştir : Ücretlilerin yükü fazladır, Gelir Vergisi 
içerisinde bütün yük ücretlilere aittir; rakamlar çıkar; kimi yüzde 65 der, 
kimi yüzde 70 der. 

Şimdi, ortada gerçekler var. Vergi nispetlerini düşürürseniz; yani 
yüzde 40'lardan yüzde 25'e düşürürseniz, ücretlinin vergisi de tabii bu-
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nnnla beraber aşağıya gider. Çünkü, gerçekte görüldü ki, aslında beyan
namelilerin verdikleri vergiler, vergi nispetleriyle pek duyarlı . değil; 
maalesef böyle. Hatta onun için, birçok iddialara rağmen biz, sizin «pe
şin vergi» dediğiniz, bizim «Stopaj» dediğimiz sisteme bu yeni vergi pa
ketinde vergiyi alabilmek için yer verdik. Bir d-c bunun üzerine, vergi 
iadesi yoluyla başta ücretlilerin vergilerinden indidm yaptık. Gene vergi 
iadesi yoluyla bu ücretlilere yaptığımız vergi iadesi rakamlarının (Tabii . 
emekliler de dahi]) 220 milyar lira civarında olduğuı emeklileri düştüğü
nüz takdirde ücretlilere düşen payın takribi hesabı yapılırsa (Takribi 
diyorum, çünkü 1985 yılına ait yapılmış ve bana bHdirilmiş hesaplardır) 

vergi yükünün yüzde 38 - 40 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu, 
ileriki yıllarda zannediyomm biraz yükselir; çünkü, netice itibariyle eko
nomi geliştikçe, istihdam arttıkça ücretH sayısı da. artacaktır; bu da ta
biidir; ama şunu kabul etmek lazım ki, çok kısa ıbir devre içerisinde 
hem faturalı iade sistemiyle, hem de vc~gi indirimiyle ücretliler lehine 
çok önemli değişi'klikler yapılmıştır. Hiçbir devrede yapılamayacak ka
dar süratli bir vergi indirimi yapılmıştır; yüzde 36' dan başladı, 2 senede 
yüzde 25'e indik; ilk kademe böyle. Hatta o yüzden be~ki vergi gelirleri
mizde azalma olmuştur; ama bunlara sistem yerine otursun diye göğüs 
gerdik ve adalet mekanizması konusunda da önemli meseleler halledildi. 
Bunların başında, ıbirçok şikayetlere sebep olan ve değiştirilemeyen usul 
kanunları geliyor. Gerek Ceza Muhakemeleri Usulü, gerek Hukuk Muha
kemeleri Usulü kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Tebligat Ka
nununda yapılan değişiklikler de muameleleri süratlendirmektedir. Diğer 
taraftan İcra ve İflas Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Türk 
Parasının Kıymetini Komma Kanunu ve Kaçakçılığın Men ve Takbiine 
Dair Kanun gibi temel kanunlarda da değişiklikler yapıldığından, adalet 
mekanizmasının işlerinde de bürokratik meseleler epeyce aşağıya indiril
miştir. 

Adalet ve hukuk reformları programlarımızm üzerinde çalıştığımız 
konuları da şunlardır : Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu, mahkeme sistemini değiştiren kanun; bu ana kanunla; üzerin
de de etraflı bir şekilde çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, zamanınızı fazla almamak için hatta icraatı
mızın bir kısmını anlatmadan devam ediyorum; çünkü, o kadar çok ic
raat1mız var ki, burada anlatmaya kalksak saatler sürecek. 

Burada münakaşa edilen konulardan biri de büro'krasi meselesi 
bürokratik formaliteler meselesi. Bizim seçim beyannamemizde vaat et
tiğimiz konulardan biri ve bürokrasinin azaltılmasının temelinde vatan
daşa itimat yatıyor; bunu da açık seçi\ ifade ettik. Şüphe değil, esas 
olan itimattır dedik. Şimdiye kadar bürokrasiyi artıran önemli sebepler-

836 



den birisi hep şüphecilik, hep vatandaştzn şüphe etmek, hep bir başka
sından şüphe zihniyetidir; bürokrasiy3. esas artıran budur. Şimdiye ka
dar pek çok 'komsiyonlar kurulmuş, bürokrasiyle mücadele her hükümet 
devresinde ele alınmış; ama hiçbir neticeye varılmamış; sadece sayfa 
sayfa, dosya dosya raporlar yapılmış. 

Hadiseler şöyledir. Bürokrasi konusunda birçok icraat yaparsınız, 
icraatlar yapılır, bürokratik formalite azaltılır; ama meşhur bir laf v2x
dır derler ki «hafızayı beşer nisyan ile maluldür» onlar unutulur cebe 
konulur, yenisine bakılır. Maalesef hadise bir parça da budur, arkasmdan 
da denilir ki «Hani bürokrasi kaidırıldıydı». 

Mesela 3 ayda, 5 ayda ehliyet alamazken 1 haftada ehliyet aldığınızı 
düşünün, ki nitekim böyle ... 

Ondan sonra arkasından gelir şikayet edersjniz, dersiniz ki niye 
bir haftada alınıyor, niye bir günde alınmıyor diy~. Bu böyledir tabiatıyla. 

Şimdi yatırım teşvik muamelelerinden ,başlayalım. Bu yatırım teş
vjk muameleleri büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Bunu sanayiciler, bu 
konu ile ilg~li herkes söylüyor, eskiden b_ir sürü fizibilite raporu yapma 
mecburiyeti vardı, bu kaldırılmış, yatırımcının bir form doldurması ye
terli görülmüş, bürokratik işlemler asgariye indirilerek, teşvik belgesi bir 
ön belge olma n_~teliğinçlen çıkarılmşı, teşvik tedbi:derinin herhangi bir 
uyguk.ma belgesine gerek kalmadan teşvik belgesinde yer alan değer 
esas alınarak tatbik edilmesi usulü getirilmiştir . 

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafınd2.n 'kullçınılan 
belgelerin basım ve dağıtımında kolaylıklar sağlanmıştır. 

Gümrüğe terk edilen, terk edilmiş rnyılan ve inüsaadere edilen eşya
ların tasfiyesi işlemleri kolaylaştırılıp, hızlandırılmıştır. Gümrüklerde ev
ve ce merkezden yapılmakta olan kıymet tespiti ve itiraz hakkı limitleri 
konusunda taşra müdürlüklerine de yetki verilerek bu işlemlerin süratle 
yapılması sağlanmıştır. 

Şirketlerin kuruluşunda ve sermaye artırımında önemli kolaylıklar 
sağlanmış ve formalitelerin azaltılması konusunda azami gayret de sarf 
edilmiştir. Mesela şirket yazışmalarının evvelce yupıldığı üzere evrakın 
bö .ge veya il ticaret müdürlüğüne gönderilmesi yerine zamandan tasar
ruf amacıyla doğrudan doğruya firmaya bildirilmesi sağlanmış. Anonim 
ve limitet şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımbrında bankalara bloke 
edilen paraların ilgililere geri verilmesj için söz konusu işlemlerin 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi şartı da kaldırılmıştır. 

Elektrik dağıtım şebekelerinin TEK'e bağlanmasından sonra abo
nelik tesisinde yapılan işlemler önemli ölçüde azahılmıştır. Tesise iştirak 
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ve depozit parası tahsilinde taksitlendirme imkanı. getirilmiştir. Abone
lere beyan usulü getirilecek vergi" makföuzu ibrazı mecburiyeti kaldırıl
mıştır. Elektrik işlemlerinde daha birçok kolaylıklar getirilmiş. İskan 

ruhsatı aranmaksızın elektrik için abone olma imkanı getirilmiş. 

Tapu kadastro çalışmalarında bürokrasinin azaltılmasında önemli 
adımlar atılmıştır. Gayrimenkullerin mirasçılara intikalinde Veraset ve 
İntikal Vergisi tahakkuku aranmaksızın intikal işlemlerinin yapılması 
sağlanmıştır. 

İpotek işlemlerinin çok kısa süreci~ sonuçlandırılması sağlanmıştır. 
Konut, ihracat, turizm gibi yatırımların ipotek işlemlerinde kolay

lıklar getirilmiş, aynca tarım sektöründe ipotek jşlemleri de çok kolay
laştırılrİnştır. Tapu ve kadastro mevzuatında yapılan değişikliklerle mev
zuata aykırı gecekondu yapılarının meşrulaştırılması ve tapuların veril
mesi sağlanmış; yani imar affı büyük çapta gerçekleştirilmeye başlan

mıştır. 

İşçi emeklilikleri ve memur emekliliklerinin emeklilik işlemleri de 
çok basitleştirilmiştir. Emekli Sandığı işlemlerinde yurt dışı ödemele
rinde ve yurt içindeki özel muayene ve tedavilerde acil rapor şartı artık 
aranmamaktadır. Hastanelerde yapılan tedavilerde daha önce fatura, 
makföuz, vezne alındısı aranırken, sadec -:.~ faturaya itibar edilmesi yoluna 
gidilmiştir. 

Emekli, dul ve yetim aylığı alanların bütün bilgileri bilgi kütüğüne 
işlenmiş olup, katsayı ve gösterge rakamlarında meydana gelen değişik
likler sebebiyle bunların aylıkları çok kısa zamanda yükseltilmekte ve 
fark aylıkları ilgili bankalara süratle gönderilmektedir. Emekliyken vefat 
edenler in, dul ve yetmilerine bağlanma işlemleri de çok basitleştirilmiş
tir, bir günde neticeleniyor. İlgililerin ikametgahları dışında çeklerini is
konta ettirme işlemleri süratlendirilerek bir günde neticelendirilmekte
dir. Aynı konu Sosyal Sigortalarda da yapılmıştır. 

Motorlu taşıtların yeni kayıt, şahıstan şahısa devir , ilden ile nakil 
gibi işlemlerinde gereksiz formaliteler ortadan kaldırılmıştır. Sürücü im
tihanına gireceklerin bir müracaat formuyla yetkili memur önünde mü
racaatı esas alınarak imtihana girmeleri de kolaylaştırılmıştır. Motorlu 
araç sürücüleri belgesi alacaklara ilgili esaslar yeniden düzenlenmiş, 

profesyonel ve amatör şoför ehliyetnamesi arasındaki farklılıklar kaldı
rılarak, hafif taşıtlar için tek sınıf sürücü belgesi alınması şartı yeterli 
görülmüştür. Yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızın sürücü 
belgelerini ·vize ettirmek istediklerinde kendilerinden Türkiye'ye gelme 
ve bizzat müracaat etme mecburiyeti kalqırılmıştır. Trafikle i1gHi daha 
birçok konularda büyük bürokratik işlemler kaldırılmıştır. 
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Evlendirme işlemlerinde de aynı şekilde çok daha basit formalite
ler getirilmiştir. Mesela, daha önce şart olan doktor raporuyia evlenme 
engeli , araştırması tarafların istek ve iradelerine bırakılmıştır. 

Nüfus işlemlerinde kolaylıklar getirilmiş, bilhassa köylerde oturan 
vatandaşların doğum, ölüm -ve nikah gibi işlemleri önemli ölçüde basit
] eştirHmiştir. 

Pasaport verme işlemleri aynı şekilde basitleştirilmiştir. 

Çocukların okullara kayıtları sırasında istenen evrak sayısı da bü
yük ölçüde azaltılmıştır. 

. Zirai krediler, esnaf kredileri ile ilgili muameleler de basitleştiril
miştir. Tohum ve aşı ithalatı ,basitleştirilmiştr. 

Muhterem mlletvekilleri, aslında ne kadar itiraz edilirse edilsin bu 
iş tutmuştur. Kıymeti ister bilinsin, ister bilinmesjn biz bu işe, basit.leş
tirme işine devam edeceğiz. Mesela hükümetimizin gündeminde önümüz
deki günlerde sağlık kurulu raporlarının kaldırılması da bulunmaktadır. 
Onları da kaldıracağız. 

Bürokrasi tariıh boyunca olmuştuı·, olmaya da devam edecektir; 
ama bizim katı bürokrasimiz yerıni daha yumuşak bir büro'krasiye terk 
ediyor. Bürokratımızın .zihniyeti yavaş yavaş değişiyor. Artık bundan 
ötesi bir eğitim meselesidir, zaman isteyen bir eğitim meselesidir. 

Muhterem milletvekilleri, önemli icraat sahalarımızdan biri Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludur. Muhtelif vesilelerle ifade ettimı Doğu ve Gü
neydoğu Anadolunun maküs talihini inşallah bu iktidar yenecektir. 2 se
nedir yatırımlar büyük çapta arttırılıyor. 

Kim ne söylerse söylesin büyük çapta arttırıhyor. Teşvik tedbirleri 
bu tarafa yöneltildi, özel kanunlar çıkartıldı. Hepiniz göreceksiniz, gör
meyenler de görmeye devam edecektir. 

Ben detaylı olarak anlatmıyorum; ama getirdiğimiz kanunlar, karar
nameler, yatırım indirimleri, bölgelerin ayn ayrı irdelenmesi, bu bölge
lerde devletin yatırımları eskisine göre fevkalade arttığı açrk seçik orta
dadır. Bunun başka türlü itirazı mümkün değildir. 

Beğenmediğimiz özel teşebbüsün teşvik sistemi içerisinde l2 yıllık 
hükümet döneminde buraya 750 milyar proje maliyeti 23 bin kişiye is
tihdam sağlayacak 232 adet projeye bu bölgelerde teşvik belgesi verilmiş-
tir. 

Bakın 1983 yılında, kalkınmada öncelikli 28 ildeki toplam kamu 
yatırımı 180 milyar civarında iken, 1984'te bu 395 milyar liraya, 1985 yı
lında ise, 600 milyar liraya yaklaşmaktadır. Rakamlar buradadır. 
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Bu bölgelerde sulama projelerine büyük ağırlık verilmiş, bu sene 
ve gelecek yıllarda devreye girmiş ve girecek olan sulama projeleriyle 
yaklaşık 600 bin hektarlık bir alan sulamaya açılacaktır, bunlar büyük 
rakamlardır. 

Bölgedeki enerji yatırımlarına da ehemmiyet verilmiş ve bu proje
lerin bir an evvel işletmeye alınması için Kamu Ortaklığı Fonundan 41 
milyar liralık ödenek sağlanmıştır. Bunlar bu rakamların içinde değil. 
Finanse edilen 8 baraj ve hidroelektrik santralından birisi olan 8 milyar 
proje bedelli Koçköprü barajının yapım süresi kısaltılarak, bu sene so
nunda işletmeye açılması mümkün hale getirilmiştir. Bu baraj Van' dadır. 
Bunu Köklüce, Karakaya, Menzelet, Zernek, Kılıçkaya, Tercan ve Ata
türk Baraj ve hidroelektrik santralları takip edecektir. 

Ayrıca, 1983 yılı sonundan bugüne kadar, yeni 12 baraj, hidr~elekt
rik santr;ılı projesiyle, 14 büyük 'yeni sulama projesi de başlatılmış bu
lunmaktadır. Kamu Ortaklığı Fonundal). sağlanan, 16.2 milyarlık finans
man ile bu bölgelerdeki istihdam arttırıcı 17 önemli proje desteklenmek
tedir. Aynca, bu bölgelerdeki yatırımlar için çeşitli mahalli fonlardan da 
önemli miktarlarda kaynak imkanları temin edilmiştir. -

Bu bölgelerde köy elektrifikasyonu çalışmalarına, gittikçe artan bir 
hızla devam edilmektedir. 1983 yılı sonu itibariyle, yüzde 40 civarında 
olan köy elektrifikasyon oranı, bu yılın sonunda inşallah yüzde 75'e çı

kacaktır. PTT hizmetlerinde de benzer.bir gelişme kaydedilmiş, 83 sonun
da 20 olan telefonlu köy oranı bu yılın sonunda yüzde 35'i geçmiş olacak
tır . . 1988 sonuna kadar bu bölgede bütün ilçeler tam otomatik telefona 
kavuşacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde son 2 yılık dönemde, sağlık perso

neli de çok büyük miktarda artırılmıştır. Ülke genelinde yıllardır sözü 

edilen sağlık personelinin dengesiz dağılımını telafi etrn.ek için, sağlık 

personelinin tayinlerinde öncelik bu bölgelere verilmiştir . Böylece, uz

man hekim sayısında yüzde 86, pratisyen hekim sayısında yüzde 57, ebe 

sayısında yüzde 57,5 gibi artışlar meydana gelmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bizim hükümetimizin ba

kanlarının her birisi üçer, dörder defa gitmişlerdir. 

Her bir il ayn ayrı gezilmiştir. Ben şahsen çok gittim. İnşallah Do

ğu ve Güneydoğu Anadolu konusunda önümüzdeki yıllarda bu Mecliste 

daha fazla bir müzakere yapılmayacak tarzda bu bölgeleri geliştirmek 

bizim iktidarımıza nasip olur. 
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Değerli milletvekilleri, 

Değerli milletvekilleri, müsaadenizle biraz da iktidarımızın sosyal 
konularda yaptığı icraattan bahsedeceğim. Tabii bu sırada sayın muha
lefet sözcülerimizin çok üzerinde durduğu enflasyon meselesinden de bir 
parça bahsedeceğim. 

Bu iktidar, sosyal konulara büyük önem veren bir iktidardır. Sos
yal meselelere akılcı bir' yaklaşımla yaklaşan bir iktidar. Hayalci değiliz, 
gerçekçiyiz, Meselelerin çözüm bazılarının nazıl olacağını, nasıl bazı me
selelerin şu şekilde tutulmasını bizi bizi çıkarların götüreceğini çok iyi 
biliyoruz. Tarihi tecrübelerin de büyük var, bütün milletlerin tecrübeleri
me de baktık. 

Sosyal meseleler, iktisadi meseleler bir arada oy birliği ile götürü
lür. İnancımız odur ki, iktidardan güçlü olmayan bir memleket, sosyal 
meselelerini kolay kolay halledemez, halletmesi mümkün değildir. Halet
meye kalktığı takdirde de birtakım sıkıntılara, bizim vaktiyle çok acı bir 
şekilde dersini 'gördüğümüz sıkıntılara düşer. 

Biz, insanımızın meselelerini nasıl görüyorsak bir kere şunu uzun 
uzun müzakere etmeyi zat görüyorum cıddediyorum sizler ben ne söyle
dim~e sizler aksini iddia ediyorsunuz. 

Nitekim, konular. hep öyle gözüküyor. 

Bu iktidarın, enflasyonla ilgili bir önemli taahhütü var; o önemli 
taahhüt inşallah ... 

«İnşalah diyorum, her şey «İnşallah'la olur. tabii. Ondan vazgeçe
meyiz. Biz çünkü Allah'a inanıyoruz, onun için vazgeçemeyiz. 

Kimseye bir laf söylemedim, inankı .kendimizden bahsettim, sizden 
bahsetmedim, biraz iyi dinleyin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enflasyon konusundaki taah
hütümüz, bir dönemi kapsar. Bu seçimle milletimizin bize verdiği dönem
dir. Bu konudaki taahhüdümüzün bir tanesi de, «vatandaşımızı, ücretli
mizi, memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflasyonun altına ezdirmeyiz» 
dir. Bu taahhüdümüz de var. 

Siz ister inanın ister inanmayın bu bizim taahhüdümüzüdür. Ya
pılmış hesaplar şunu gösteriyor : İki senedir bu sözümüzü tutmuşuzdur. 
Sjzjn iddialarınıza rağmen, kimseye enflasyonun dtında ücret vermemi
şizdir. 

Ev0t, bu hı.dar. Daha fazl2.sını lüzumsuz münakaşalara girmemek 
için bu kadar ifade ediyorum. Yoksa elimde birçok rakam var- söylemi
yorum. Siz aksini iddia edebilirsiniz; aksini iddia etmeye devam edin. 
Ama bizim yaptığımız icraat budur. 
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Önemli olan memlekette hem yatırımların, hem ihracatın, hem öde
meler dengesinin ve her şeyin 1bir arada düzgün gitmesidir. Biz bu mese
leyi daimi surette bir denge meselesi olarak gördük. Şunu yapmak müm
kündü: Gayet kolaylıkla -bu taahhüdü vermeseydik- maaşları ücretleri 
aşağıya iyice indirir, enflasyonu da daha aşağı seviyelıere çekebilirdik. 
Ama biz bunu tercih etmedik. Açık seçik söylüyorum; Biz enflasyonu 
bu yolia indirmeyi tercih etmedik. Proses biraz daha zaman alacaktır; 
bu doğrudur. Taahhüdümüzü 1988 seçimlerine .inşallah beraber gittiği
miz zaman, beraberce göreceğiz; taahhüdümüzün ne olduğunu. 

Sayın milletvekilleri, süreyi bize millet verdi, sizler vermediniz. Mil
let takdir eder. Onun pişman ·olup olmadığını da millet s·eçimlerde gelir 
gösterir. Bizim boynumuz, onun kararı karşısında kıldan incedir. Başka
ca da bir şey söylemeyeceğirn. 

Muhterem milletvekileri, bu iktidar sosyal konularda çok şey yap
mıştır. Bir kısmını biraz evvel saydım, ama kısa kısa başlıklarını söyle
yeyim: 

Konut Fonu bunların başında gelen işlerden biridir. Vatandaşı kira 
derdinden kurtarıp ev sahibi yapmak, bizim iktidarımıza nasip olmuştur. 
Aynı konu vergi sisteminde de var. Ücretlilerimize vergi iadesi sistemini 
getirdik, Önümüzdeki dönem bütünüyle çiftçi ve esnafa da v~rgi iadesi 
sistemini getiriyoruz. Çiftçinin defter tutma mecburiyetini bu iktidar kal
dırıyor. Bu iş hiç bir iktidara nasip olmamıştır. Çiftçinin basit bir şekilde 
vergi vermesini, bu jktidar temin etmektedir. Esnafı komplike, karışık 
defter tutma mecburiyetinden çıkaran da gene bu iktidardır. Bunlar sos
yal sahalarda yapt1 klarımızın meoburiy~tinden çıkaran da gene bu ikti
dardır; bunlar sosyal sahalarda yaptıklarımızın basit misalleridir. 

Tarım sektörü üzerinde çok konuşuldu; biraz da oradan bahsede-
yim. 

«Efendim, ·köylü perişandır» denildi. Biz de geziyoruz, siz de gezi
yorsunuz; siz öyle görürsünüz, biz başka türlü görürüz. 

Bakınız, dikkat ediniz, bugün Türkiye'de, hemen hemen tarım sa
hasının tamamında gerek ta!ban fiyatlar bakımından, gerekse ihracata 
açılma ,bakımından çiftçimiz fevkalade memnundur. 

İhracatı biz açtık, serbest hale getirdik. Sayın Söyl·emezoğlu burada 
«İhracatı keselim, ihracat yolu ile kalkınmaya gitmeyelim, enflasyonu 
böyle düşürürüz.» dedi. 
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«İhracattan dolayı enflasyon artıyor» dedi. 



Mulhterem arkadaşlarım, dediği .doğrudur. iıhracattan ,dolayı fiatlar 
artar, Fiyatların neden arttığını da söyleyeyim, gayet basit izahı vardır. 
Antalya'da hale sorun, «Hudutları kapasak ve Araplar gelmese, domates 
250 liradan kaç liraya düşer?» deyin, «100 liraya, 50 liraya düşer» de~ile
cektir; doğrudur, ama kim kaybeder bundan? Çiftçi kaybeder, domate
si üreten kaybeder; neticede de bütün memleket kaybeder. 

Bakınız, sera üretimi yüzde 30- 40 arttı; neden artıyor? Çünkü, ta
rım ürünlerinin ihracatı teşvik edilir, kapılar açılırsa, tarım ürünlerinin 
nispi fiyatları da yükselir. Eğer hudutları kapatırsanız, işte Erzurumlu
lar, Karslılar, Vanlılar söylesinler, koyunlar kaçİrılmaz, olduğu yerde 
kalır ve koyun fiyatları da aşağıya iner. 

Bakınız, bütün bunlar, tarımcıya destek olma yolunda açılmış ser
bestiyetlerdir. 

Bir noktaya huzurunuzda açıkça ifade ediyorum, Türkiye dışa açıl
dıkça, nispi olarak sanayi ürünlerinin fiyatı inecektir; ama yine nispi 
olarak tarım ürünlerinin fiyatı da yukarıya çıkacaktır; bu böyledir. 

Rakamlarla kendinizi aldatmayın; böyledir. 

P·etrol Fiyatlarıyla . karıştırmayınız. Tabii misallare vardır bunun, 
Türkiye' de :tarım ürünleri ucuz ürıetiliyıor, 'köylünün ·ıemeği ımaaleısef ;ye
rinde değerlendirilmemiştir. Milli gelir bakımından gelir dağılımından 
bahsediyorsunuz, bugün Türk köylüsünün geliri, şehirlere göre yarı ya
rıya belki daha azdır. O halde niye itiraz ediyoruz, hudutları açalım, ta
rım ürünlerinin ihracatını serbest bırakalım ve dıştaki yüksek fiyatlar
la satılsın tanin ürünleri; qu doğru değil mi? Ama «Enflasyon artıyor» 
diye itiraz edeceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye büyük bir değişiklikten geçiyor. 
Biz, buna yapısal değişiklik diyoruz. Bu yapısal değişiklik 1980' de başla
dı ve 1984 yılı başından itibaren hızlanarak gidiyor. 

Yapısal değişiklik nedir? Bir sanayi memlektine dönüşüyorsunuz, 

İhracatınız en hızlı bir şekilde artıyor. 

Yapısal değişiklik nedir; bir sanayi memleketine dönüşüyorsunuz, 
ihracatınız en hızlı 'bir ·.şekilde artıyor. Mukayese ettik. 

Mukayese ettik; iddia ettim, artış nispetleri bütün OECD ülkelerin
den çok daha fazladır; son üç senede son iki senede 'milli gelir, artışı 
OECD ülkeleri içerisinde en yüksekler arasındadır; onu da iddia ediyo
rum. 
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Bütün bunlar kısa zamanda yapılan değişikliklerdir. Türkiye dışa
rıya açılıyora bugün Arabistan pazarında -giden arkadaşlarımız biliyor
Kuveyt' de Abudabi' de yaş meyve, sebzenin yüzde 80'i Türkiye tarafından 
temin ediliyor. Kapatalım mı bunları; gayet kolay, kapattığınız takdirde 
işte ıo zaman köylü perişan olur. 

Kapatalım, ihraç etmeyelim, eskiden olduğu gibi zavallı Güneydoğu 
Anadolu köylüsü Doğu Anadolu köylüsü koyunun kaçakçıya verip kaçak 
sureue dışarıya ihraç etmeye kalksın. Bunların hepsi kalkmıştır, bu sis
temler yıkılmıştır ve bir daha da geri gelmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, biraz da dış politikadan bahsedelim. 
Sayın ımilletvekilleri, Hükümetimiz dengeli, ölçülü ve i~tikrarlı bir 

dış siyaset takip etmektedir. Rehberimiz Büyük Atatürk'ün · vazettiği te
mel dış politika ilkeleridir. 

Sayın Gürkan'ın ifade ettiği gibi, Hükümetimiz Ortadoğu' daki geliş
melere ve Filistin sorununa ilgisiz kalmamaktadır. Tam tersine, bölge
deki bütün gelişmeleri en büyük dikkatle izlemektedir. Bölgenin önde 
gelen bazı ülkelerin üst ıdüzeyde 1karşılıklı temaslar tarihte ilk defa Hü
kümetimiz döneminde gerçekleşmiştir. 

Ortadoğu Bölgesinde Türkiye'nin etkinliği her gün daha iyi anlaşıl
maktadır. Bölge sorunlarına çözüm arayanlar, Türkiye'nin görüş ve tel
kinlerini almaya özel özen göstermektedirler. Bölgedeki Müslüman ül
kelerin herbiriyle yakın dostluk ilişkilerimiz vardır. Türkiye bu ülkelerin 
arasındaki meselelere taraf olmama siyasetini de titizlikle sürdürmek
tedir. 

Bakınız; İran ile ilişkilerimiz iyidir, Irak'la da ilişkilerimiz iyidir. 
Her ikisi birbiriyle harp eden .iki ülkedir. Bütün Arap ülkeleriyle, ister 
ılımlılar olsun, ister sert ülkeler olsun her iki tarafla da ilişkilerimiz fev
kalade iyidir. Çünkü, Türkiye'nin önemini bu ülkeler fevkalade müdrik
tirler. 

Batı ile ilişkilerimize gelince; Hükümetimiz, Batı ile münasebetle
rimizde hiçbir sorun yaratmamıştır; bizim yarattığımız bir sorun yoktur. 
Ama, devraldığımız sorunlar vardır. Bu devraldığımız sorunların çözümü 
yolunda da önemli adımlar atıyoruz. 

Bilindiği gibi 1983 seçimlerinden sonra, ısrarlı çabalar sonucunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Avrupa Konseyine gitmeleri te
min edilmiştir . Avrupa Konseyine /gitmeleri temin edilmiştir. O zaman
lar «Aman gitmeyelim» bize telkin edenler vardı, dinlemedik. Netice ne 
oldu? Avrupa Konseyine Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçtiği üyeler 
kabul edildiler. 
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Bu bakımdan, sonuçta ayrıca Bulgaristan Türklerine yapılan baskı
ları kınayan kararların Avrupa Konseyi organlarında benimsenmesi de 
sağlanmıştır. 

Bu bakımdan, hükümetimizin Avrupa Konseyi ile ilgilenmediği, Kon
seyi önemsemediği iddialarının gerçekle bağdaşır hiç bir yanı bulunma
maktadır. Tam !tersine, Avrupa Konseyi ile münasebetlerimizde hiç bir 
sorun yaratmamış olan Hükümetimiz, mevcut meselelerin halli yolunda 
ciddi gayret göstermiş ve olumlu neticeler almıştır. 

Türkiye'nin 1970-1982 yılları arasında Avrupa insan Haklan Söz
leşmesinin bazı hükümlerini ihlal ettiği iddias1yla Fransa, Danimarka, 
Hollanda, İsveç, Norv·eç tarafından 1 Temmuz 1982 tarihinde, Avrµpa 
İnsan Hakları Komisynuna yapılmış olan başvuru ile ilgili olarak dostane 
bir çözüm şekline verilmiştir. Bu da bizim iktidarımız zamanında oldu. 

Varılan bu sonuç ile söz konusu 5 !ülkenin müracaatları sözleşme 
hükümleri gereğince sona ermiş bulunmaktadır. Bu sonuç şüpesiz ülke
mizde demokrasi ve terci hak ve özgürlükler :alanında kaydedilen geliş
melerin başvuru saibi ülkelerce de idrak edilmiş olmasının bir ifadesini 
teşkil etmektedir· 

Nitekim, etkiÜ bir demokrasiyi yeniden tesis et~ek üzere gerekli 
tedbirleri almış olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülmüş 
olan Anayasamızda da yer alan temel hak ve özgürlüklere saygı gösteren 

Türkiye'nin sağladığı gelişmeleri göz önünde ·tutan söz konusu ülkeler, 
başvurularından sarfınazar etmek hususunda mutabık kalmişlardır. Bu
nun anlamı : Türkiye'de işlerliği olan bir demokrasinin ve insan hak Jve 
özgürlüklerin.e saygı gösterildiğinin kabul edilmesidir. 

Açık bir ülke ıolan Türkiye, bu konuda başlangıçtan beri yapıcı bir 
tutum izleyerek Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile işbirliği yapmıştır. 
Nitekim, davetimiz üzerine 1985 yılı başında bir Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu eyeti '.Türkiye'ye gelerek, geşitli temaslarda bulunmuş, ülke
mizde kaydedilen gelişmeler hakkında ilk elden bilgi edinmişti. Bugün 
varılan sonuçta hiç şüphesiz söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti sıra
sında (edindiği olumlu izlenimlerin de katkısı olmuştur. 

Bu neticenin Avrupa Konseyi ile ve diğer Batı Avrupa kuruluşlarıyla 
ilişkilerimizin . canl~mdırılıp, geliştirilmesinde önemli rol oynayacağına 
şüphe yoktur. Nitekim, şimdiden bu ıkan~rın müspet yankıları duyulmak
tadır. 
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Beynelmilel bir basın ajansı Strasburg' daki yabancı gözlemcilerin 
bu gelişmeyi «Da"\>;ayı :sona erdirmek için ısrarlı gayret gösteren Özal Hü
kümetinin anlamlı bir zaferi» olarak değerlendirdiklerini bildirmektedir. 

Sayın Gürkan, hükümetimize karşı dış politika konusunda insafsız 
eleştiriler yönelttiği sıralarda, Batı Avrupa' da, işte bu memnuniyet verici 
gelişmeler meydana gelmekte idi. Biz, Batı ile ilişkiledmizi bir bütün 
olarak görüyoruz, bu münasebetleri sadece straJtejik veya sadece ekono
mik boyutu ile düşünmüyoruz. Her vesile .'ile Batı ailesi içinde olmak is
tediğimizi söylüyoruz, bunu söylemekle de kalmıyoruz, aktif girişimlerde 
de bulunuyoruz ve müşahhas adımlar atıyoruz. Bunun son örneklerinden 
birini, \Türkiye'nin EUREKA'ya girmesi teşkil etmektedir. Bilindiği gibi, 
teknoloji Avrupasını kurmayı amaçlayan bu projeye, sadece demokrasi 
ile idare edilen Avrupa ülkeleri katılabilmektedir. Son olarak, önde ge
len Avrupa ülkeleri ile birlikte "Türkiye de 2000 yılının sava5 uçaklarının 
müşterek imalat projesine davet edilmiştir; bu daveti yapan da Fransa 
Cumurbaşkanı Mitterand'dır. 

Türk Milletinin ve hükümetinin demokrasiye bağlılığı, artık bütün 
düı:ıyada daha iyi anlaşılmaktadır. Avrupa ile mevcut ısorunlarımızı, bu 
arada, AET ile münasebetlerimizde yıllardan beri devam eden meselele
rimizi, aynı sabırla, aynı azimle ve aynı kararlılıkla inşallah çözüme ka

vuş tura cağız. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonuna geldim. Anavatan Par
tisi, Türkiye'de bugün siyasi istikrarın sembolüdür. Misali şöyle verelim, 
çok uzağa gitmeye lüzum yok; eğ.er 6 Kasım Seçimlerine Anavatan Par
tisi girmemiş olsa idi ve 25 Mart Seçimlerinde bildiğiniz neticeler alın
mış olsa idi, memleketimizde hangi istikrardan bahsedilirdi? Evet, bunu 
lütfen bir düşününüz, lütfen bir düşününüz. Acaba bu neticeyi Anavatan 
Partisi almasa idi, sizin bugün birleşme dediğiniz hadise dahi olabilir 

miydi? Biraz bunu düşününüz. 

Demek ki, ıAr{avatan Partisi hem de muhalefette istHdarın temini 

bakımından çok önemli rol oynamaktadır. 

Muhterem üyeler, biz yepyeni bir partiyiz. Her zaman tekrarlıyo
rum, biz hiçbir eski partinin devamı değiliz; hatta bu yüzdeıı programı
mızda «Sağ, sol» gibi kelimeleri dahil kullanmadık, siyasi yelpazede ken
dimize yer aramadık, «Modern, gelişen, ileri Türkiye'nin partisiyiz» dedik. 
Evet, bugün \Türkiye' de bazı gayretler, eski oluşumlara dönüş eğilimleri 

846 .. 



gözükmektedir; bunlara da bir şey demiyoruz; ama milletin geriye dön
meyeceğine kendimize inandığımız giıbi de inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, açıklıkla 1ifade ediyorum, belki bazıları
mız hoşlanmayacaktır; ama söyleyeceğim; bizim bugün alternatifimiz 
yoktur. Hep tekrarlıyorum, biz, devamlı olarak değişen, modern Türkiye' 
nin partisiyiz. 

İnsanımızda yeni arzular, yeni hevesler var. Birçokları, bu değişen, 
gelişen Türkiye'nin farkında değiller. Gençler bize dönüktür, çocuklar 
bizi seviyor. ·Geriye değil, ileriye bakan insanlar hep bize gekceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, ileri ve modern bir ülke olma 

yolundadır. Şehirleriyle_, kasabalarıyle, köyleriyle bu vakıa kısa zaman 

içerisinde açıkça belirtmeye başlamıştır. Kim ne derse desin, bu değişik
liği görmemek mümkün değildir. Şunu herkes görüyor; Türkiye modern
leşiyor; ithalatıyle, ihracatıyle, sanayisiyle ve insanlariyle. Gittiğimiz is~ 
tikamet budur. İnsanlarımız, sıkıntılı dönemleri geçirmiş, yenj, gelişen, 
büyüüen bir döneme girdiklerinin farkındadırlar. 

Biz, modern, __ gelişen_ ; Türkiye'yi temsil ediyor~z. Bu Türkiye'de, 

gençlere, çocuklara ağırlık veriyoruz. Çocuklarımı~ın daha sıhhatli olma
sını, daha iyi şartlarda yetişmesini ve istikbale daha ümitle bakmasını 
istiyoruz. 

İleriye baktığımızda, modern ve ileri bir Türkiye nasıl olmalıdır 
diye planladığımızda, karşımızda, altyapısıyla, otoyollarıyla bütün yurt 

sathına yayılmış hava meydanlarıyla, sulama tesisleri, barnjlariyle, en 

ücre köşelere gitmiş telekomünikasyon sistemiyle, modern okullariyle, 

sağlık tesisleriyle, köylerinden kentlerine kadar spor tesisleri ve çocuk 

bahçeleriyle, kütüphaneleriyle, modern bir Türkiye hayal ediyoruz ve 
bunun da büyük çapta gerçekleştirilmeye başladığını görüyoruz. 

İktidar olarak bizim vazifemiz, bu gelişme istikametlerini tespit et
mek ve bu isti amete en iyi nasıl yürüneceğini ortaya koymaktır. ve bunu 
da milletimize anlatmaktır. Onun 1itici gücüyle, birçok engeJleri rahat
lıkla aşabileceğimizden kimsenin şüphe etmemesi Jazımdır. Bu engeJleri 
aşarken, en önemli gördüğüm husus, birlik ve beraberliğin muhafazası

dır. Bizler, Anadoludaki milli mücadeleyi, birlik ve beraberlik sayesinde 
kazanmışız. 12 Eylül sonrası karanlıktan çıkışımız da, böyle birlik ve 
beraberlik içinde olmuştur. 
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İnsanların fikirlerine hürmet edildiği, karşılıklı saygı ve sevgının 
olduğu, fikirlerin zorla değil, ikna yoluyla kabul ettirildiği, kavganın ye-

~ 

rini tatlı bir münakaşanın aldığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Tabiatıyla 
şunu ıda çok iyi biliyoruz, memleketimizde yeni demokratik sistemin ge
lişmesi, kuvvetlenmesi, bütün müesseseleriyle ayakta durması, biim sağ
lam bir ekonomik bünyeye, kuvvetli mahalli idarelere, büyük mahalli 
idarelere, büyük olmayan; ama hazinesi dolu bir merkezi idareye sahip 

ol~amıza bağlıdır. Bunları da temin etmek için elimizden gelen gayretle 
çalışmaya devam ediyoruz. 1986 yılı bütçesinin bu hedefleri :teminde 
önemli rol oynayacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, lbu anlayış içinde yüce Meclisi en iyi dileklerimle, 
~aygıyla selamlıyorum. 
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